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 إشكالية اندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول
 دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في والية بسكرة

 :الممخص
         تيدف ىذه الدراسة إلى البحث عن اآلليات التي يمكن لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية أن تندمج في االقتصاد الرسمي 

لدراسة  امتغير ولمعرفة تأثير  مؤسسة اقتصادية غير رسمية210في الجزائر، من خالل دراسة ميدانية أجريت في والية بسكرة عمى 
لمنشاط أداة التكمفة والعائد تحميل و براءة اإلختراع حقوق الممكية : والذي قسم إلى أربعة أبعاد وىي اإلندماج في آليات المتمثلالمستقل 

من خالل تقسيمو إلى خمسة أبعاد االندماج في االقتصاد الرسمي ي مزايا  فالمتمثل لمدراسة  المتغير التابع اإلداري عمىالفسادمكافحة و
 .قوة القانون وتدابير مرافقةو، ميزة الممكية المحميةو التغطية االجتماعية،  وميزة ،تحسين العوائدالنمو وميزة : ىي

ولمعرفة ىذا األثر تم اختيار المنيج الكيفي في تحميل البيانات الكيفية، التي تم جمعيا من خالل أداة المقابمة المييكمة والتي        
 NVivo ببرنامج جيات رسمية، وذلك إلعطاء صورة شاممة عن إشكالية موضوع الدراسة حيث تمت االستعانة (08 )أجريت مع ثمان

( 210)المخصص ليذا النوع من البيانات في التحميل، كما تم استخدام أداة االستبيان لجمع البيانات الكمية عن الوحدات غير الرسمية 
 384 )التي تم التوصل إلييا عن طريق اختيار المنيج اليجين الذي سمح في البداية بجمع بيانات كيفية عن قطاع األسر الذي ضم 

واستعممنا .  وحدة غير رسمية والمعنية بالدراسة210، ثم استخراج البيانات الكمية عن بطريقة العينة الطبقية العشوائيةتم اختيارىا  (أسرة
 .Amos وبرنامج Spssفي التحميل الكمي كال من برنامج 

قرار البقاء في االقتصاد غير الرسمي من عدمو          ومن خالل تحميل البيانات واختبار الفرضيات أمكن التوصل إلى إثبات أن 
يساىم اندماج كما   اإلداري، الفسادومكافحةالتكاليف والعوائد المترتبة عن ممارسة النشاط الرسمية وحقوق الممكية  يتأثر بعوامل ىي

، وحقوق الممكية المحميةتحسين العائد، و مزايا في مجال النمو التمتع بالوحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي في الجزائر في 
ليات ذو داللة إحصائية آل  إيجابيأثر،  وتم إثبات وجود مرافقةتدابير الالتغطية االجتماعية وواالستفادة من قوة القانون، والعمل تحت 

االقتناع بفكرة االندماج ال تتأتي ، كما توصمت الدراسة إلى أن ي في االقتصاد الرسمي عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسماالندماج
إال بعد الفيم الجيد لالقتصاد غير الرسمي، كما أن عممية االندماج يجب أن تتسم بالفعالية وأن يتقاسم ثمارىا كل من الدولة والمقاول 

اإلحصاءات بشأن االقتصاد غير الرسمي وكذا رأس المال المادي والبشري الذي يضمو :غير الرسمي معا، وأن ىناك تحديات تتعمق بـ
أشارت الدراسة إلى أىمية أن تكون المزايا الموجودة في . إلى جانب عدم استجابة المؤسسات لمقوانين و مشكل التغطية االجتماعية

االقتصاد الرسمي أكبر من تمك الموجود في االقتصاد غير الرسمي كما خمصت إلى أىمية معالجة الجذور العميقة لمشكمة الممكية 
و مكافحة الرشوة، حيث بالرغم مما أنجز، لم يتم حل ىذه التحديات الرئيسية بشكل  (التكمفة والوقت)والعقار وكثرة اإلجراءات من ناحية 

جذري وبقي خمق مناخ مناسب الندماج المؤسسات غير الرسمية من جية ومن جية أخرى مناسب لنشوء مؤسسات جديدة ونموىا 
كما توصمت الدراسة إلى وجود ابتكارات في االقتصاد غير الرسمي وأن . يتطمب معالجة ىذه المسائل العميقة وليس االلتفاف حوليا

ىناك أشكال مختمفة لحمايتيا، ويجب أن يكون ىناك تنسيق بين السياسات المحمية والوطنية فيما يتعمق بعممية االندماج التي تستغرق 
عادة  وقتا طويال وتتطمب مشاركة كل األطراف ذات المصمحة فضال عن أىمية خمق ىندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية الجزائرية وا 

، وتوصي الدراسة بضرورة إقامة نظام  ومستشار لممقاولإلى شريك من كيان بيروقراطي ىاانتقالالنظر في العالقة بين اإلدارة والمقاول ب
عقالني ومتكامل لمممكية الرسمية و رقمنتو في إطار المنظومة الشاممة لممعمومات االقتصادية التي بإمكانيا التقميل من مظاىرة الرشوة 

وكذا التخفيف من وقت وتكمفة الحصول عمى المعمومات واستيفاء اإلجراءات، وىذا في إطار المسعى الكمي لالندماج اليادف إلى 
 .إدخال كل رأسمال االقتصاد غير الرسمي في اقتصاد رسمي واحد لتحقيق التنمية

حقوق ممكية رسمية، تكاليف  آليات االندماج،وحدات غير رسمية، غير الرسمي، االقتصاد غير الرسمي، مقاول :الكممات المفتاحية
 .براءة اختراع، مزايا االندماج، فسادوعوائد النشاط، 
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The problematic of integration of informal economic entreprises in Algeria between challenges 

and solutions – a sample  study of informal economic entreprises in Biskra- 

 Abstract: 

   The purpose of this study is to seek mechanisms through which the informal economy 

enterprises integrate in Algerie’s through a field study conducted in Biskra on 210 informal units 

to realize independent study variable impact that is the integration mechanisms of informal units 

wich is devided into four(04) dimemsion:(property rights, patent,cost and benefits tool analysis, 

fight against administrative corruption) on the variable followed to the study that is represented 

in the adventages of  integration in the formal economy throught deviding to five (05):grouth, 

protected property,law power ,social coverage feature and accompaniying measures). 

       To find out the effect, we used the qualitative the qualitative method to analyse the 

qualitative data gathered through the structured interview tool with eight(08) official 

administrations to give a comprehensive image about the problematic of the study.Where we 

used NVivo program for this type of data in analysis,we also used questionnaire tool to gather 

the quantitave data about the informal units(210) wich are obtained through using the hybrid 

method that allowed for us since the beginning to gather qualitative data about families section 

wich included(384)families selected through the  random coste sample.We extracted the 

quantitative data from 210 informal units linked to the study.We used the quantitative analysis 

both Spss and Amos programs. We found out through data analysis and hypotheses testing, we 

have been able to prove that  the decision to stay in the informal economy is affected by official 

property rights, cost and profit of activity,and fight against administrative corruption(fight 

bribery)., it also contribute in the integration of informal units in Algerian formal economy in 

getting benefits in grouth, protected property, worker under law power, getting adventage of 

social protection and accompaniying measures, the positive impact is proved of a statistical 

significance of integration mechanisms in over integration advantages.We also realized that 

getting convinced with the idea of integration cannot be achieved unless with the good 

understandin of the informal economy.      Integration operation should be characterized with 

affectivness and its results must shared by both:state and the informal entrepreneur, there ara 

challenges linked to statistic about informal economy and also the capital beside the non 

response of enterprises to law and the social protection issue.    This study mentioned the 

importance that the benefits the formal economy should be more than those of informal 

economy, the study also stated the importance of treating the deep  roots of property and real 

estate issue and the procedures in terms of )cost and time)and fight agaist corruption.Despite all 

what have been realized, but still these main challenges exist deeply, and creating appropriate 

atmosphere for informal corporations ategrations in one hand, and in the other hand 

appropriate to the emergence and growth of new enterprises need treating these deep questions 

and not turn around it.  The study come up with the existence of innovations in the informal 

economy and that there are different ways to protect them, there should be a coordination 

between local and national policies concerning the integration because it takes a long time and 

exiges the participation of all the stakeholders, moreover,the importance of creating a new 

administrative structure according to the Algerian specificity, prevacy qnd reviewing the 

relationship between the administration and entrepreneur through shifting from bureaucratic 

entity to partner and adviser to the entrepreneur.   The study recommendts the necessity of 

creating a rational and integrable system to the formal property and digitalizing it in the 

framework of the massive system of the economic information that may reduce corruption and 

reduce time and cost of getting information and fulfilling the procedures in the overal context of 

integrating that aims at integrating all capital of informal economy in one formal economy for 

development. 

Keywords: informal economy, informal entrepreneur, informal units,  integration mechanisms, formal 

property rights, costs and benefits of activity, bribery, patent, integration benefits. 
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 ب

 ميــتقد .1

 شغؿ مكضكع التنمية كتابات العديد مف 1، كمف ىذا المبدأ العالمياإلنساف مف حقكؽ اتعتبر التنمية حؽ     
االقتصادييف، كاجتيد كؿ حسب انتماءاتو الفكرية كالمذىبية في إيجاد تمؾ المفاتيح التي تقكد إلى عممية  

التنمية، بيف مف ربطيا بتكفر المكارد كالثركات مف جية ك بيف مف اشترط فييا قياـ المؤسسات الحقيقية، كبيف 
ىذيف االتجاىيف الزلت الحمكؿ تقدـ لفيـ سبب فشؿ مختمؼ السياسات االقتصادية كاالجتماعية إلنجاح عممية 

 .التنمية في مختمؼ البمداف كبخاصة النامية منيا

 عمى عممية التنمية بشكؿ ا كتأثيره نفسياتطرح في ىذا الشأف مسألة كجكد االقتصاد غير الرسميك         
 مف حجـ الناتج الكطني %90 بػ حيث يقدر، خاصة كأنو يشكؿ السمة المميزة القتصاديات الدكؿ النامية، أساسي

 ،  كما تطرح كيفية تكلد 2 مف حجـ الناتج في الدكؿ مرتفعة الدخؿ%10اإلجمالي في الدكؿ منخفضة الدخؿ، ك 
،  نفسيا بشكؿ أساسي كبيراألصكؿ كالثركات في ىذا االقتصاد ككيفية االستفادة منيا في التبادالت كطرؽ حمايتيا

.  كيتعدل األمر إلى األصكؿ غير المممكسة أك رأس الماؿ الفكرم الذم يعد محكر التنمية كالتقدـ التكنكلكجي

 HERNANDO)"دم سكتك ىيرناندك"التخمؼ يقكؿ االقتصادم البيركفي  ك     كفي سياؽ البحث عف مفاتيح التقدـ
De Soto) رأس الماؿ مثمو مثؿ الطاقة، لو قيمة راكدة كغير مستخدمة كيتطمب فيـ أف " سر رأس الماؿ"في كتابو 

، 3ذلؾ تحديد كتثبيت اإلمكانيات االقتصادية الكامنة في أصؿ ما، في شكؿ يمكف استخدامو الستيالؾ إنتاج إضافي
 الشئ الذم ال نجده في  الرسمية،كفيمت الدكؿ المتقدمة مبكرا ىذا األمر ك سارعت إلقامة أنظمة متكاممة لمممكية

 . معظـ الدكؿ النامية بسبب سكء نظـ الممكية 

 مف % 80 يفسر ما( Role et Taliote)كجد كؿ مف االقتصادييف األمريكييف ركؿ كتاليكت كما         
ركؿ ك " حقكؽ الممكية كنشاطات  االقتصاد غير الرسمي ك حسب :تمثال فيالتباينات بيف الدكؿ المتقدمة كالمتخمفة 

                                                           
1
، المجمس االقتصادم كاالجتماعي، منشكرات األمـ المتحدة مناج التنفيذ و و بشأن البيئة والتنمية، التطبيقيإعالن ر: لجنة التنمية المستدامة 

. 10:45عمى الساعة. 15/08/2014 أطمع عميو بتاريخ www.un.org/97-1364pdfعمى
2
 COLIN C.Williams : Is informel sector Entrepreneurship Necessity or Opportunity, Bussiness 

Management Research, 2014,Vol3,N1 disponible sur :www.sciedu.ca/journal,consulté le:03/11/2015;p.16 
3

شكقي جالؿ، مركز األىراـ لمترجمة كالنشر، الطبعة األكلى، القاىرة، : ، ترجمة"الثورة الخفية في العالم الثالث" ، الدرب اآلخرىرناندك دم سكتك، 
 .44، ص1997مصر،
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 ج

كمما كانت حقكؽ الممكية أقكل، كمما كاف النظاـ االقتصادم أكفأ في تكزيع المكارد كتعظيـ فرص تككيف ؼ "تاليكت
 1.الثركات كبالتالي التقدـ

لمتقدـ كلعممية التنمية، مف   ا آخرا الفساد عائؽكضمف نفس المسعى نحك البحث عف أسباب التقدـ، اعتبر     
تكمفة ق رااعتبتـ خالؿ إىداره لممكارد كالميارات الضركرية بسبب التكاليؼ المرتفعة لمنشاط االقتصادم خاصة إذا 

لة مكافحة الفساد كآلية لتحقيؽ التنمية كالحد مف خركج المؤسسات مف أكىنا تطرح مس. إضافية يتحمميا المقاكؿ
كمف الناحية العممية تتـ مقارنة تكاليؼ كعكائد النشاط كآلية أخرل يتـ التقرير عمى .  نفسيا بحدةاالقتصاد الرسمي

أساسيا بمدل الجدكل مف الدخكؿ في نشاط معيف أـ ال كىذا ما ينطبؽ عمى اتخاذ قرار دخكؿ الكحدات غير 
.  في قرار االندماج في االقتصاد الرسميا بارزاالرسمية إلى االقتصاد الرسمي إذ يمكف أف تمعب ىذه اآللية دكر

 الممكية ك التكاليؼ المرتفعة لمنشاط  حقكؽكعميو يمكف أف يساعد الفيـ األفضؿ لالقتصاد غير الرسمي كالعالقة بيف
 كسياسة الممكية حقكؽ ك انتشار الفساد في تقديـ إرشادات مفيدة في مجاؿ السياسات لتقييـ تأثير أدكات سياسة 

كسياسة الحد مف الفساد عمى االقتصاد غير الرسمي كعمى زيادة اإلنتاج كتحقيؽ النشاط ارتفاع تكاليؼ الحد مف 
كىذا المجيكد كمو يصب في إطار تجميع كؿ الثركات التي تزخر بيا . النمك كالتقدـ الذم تطمح إليو كؿ دكلة 

الدكلة في نظاـ كاحد مف خالؿ آليات االندماج في االقتصاد الرسمي التي تمس مؤسسات االقتصاد غير الرسمي 
 . بشكؿ أساسي

إشكالية الدراسـة    .2       

مف منطمؽ أف المؤسسات االقتصادية تشكؿ عكامؿ رئيسية دافعة لممنافسة كالنمك كخمؽ فرص العمؿ في           
أف االقتصاد غير الرسمي يمس كافة دكؿ العالـ، كيصؿ أقصاه في دكؿ إفريقيا كؿ دكؿ العالـ، كمف منطمؽ 

قضية أساسية بخصكص االقتصاد غير الرسمي ىنا ، تطرح 2 مف إجمالي الناتج الكطني%42.8بحيث بمغ 
شاممة مف شأنيا تييئة مناخ أعماؿ أكثر ك عف طريؽ كضع سياسات قطاعية العمؿ عمى اندماجوتتمثؿ في 

السياسات كالنظـ القائمة إما أال تغطي االقتصاد غير الرسمي إطالقا أك فيو ؼمالئمة كجذبا  لممؤسسات المكجكدة 
في عممية الحكار االجتماعي كبالتالي تغييب عنصر أساسي ذك كزف كبير في االقتصاد كال تغطيو بالقدر الكافي، 

. التي يفترض أف تككف ركيزة بناء أم سياسة أك إستراتيجية تنمكية

                                                           
1
 M. J. Trebilcock,M. M. Prad : What Makes Poor Countries Poor?: Institutional Determinants of 

Development Edward Algar Publishing ltd, massachustts, USA,p.05, 2011 
2 SCHNEIDER Freidrich, KEPLER Johannes: Handbook on the shadow economy, Edward Elgar  Publishing, 

Cheltenham, UK, 2011, p-p, 40-44.                   
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إدارة الجانب االقتصادم لالقتصاد غير الرسمي أمر بالغ األىمية،  يدخؿ في إطار ترقية كتطكير       كألف 
، كألف االقتصاد القطاع الخاص باعتباره يتككف مف كحدات اقتصادية تنتج كتخمؽ قيمة مضافة يجب االستفادة منيا

غير الرسمي ال يمكف أف يككف ىك الحؿ لتحقيؽ التنمية،  كألف التقدـ يقـك عمى كضع سياسات حقيقية لمتنمية 
الشاممة طكيمة المدل، تتيح النيكض بالمؤسسات االقتصادية كتزيد مف إنتاجيتيا كتضمف استدامتيا كترفع مف 
مستكل العدالة االجتماعية، كألف االستقرار االقتصادم لممؤسسات كالتي تعد ركيزة التنمية كاستمرارىا في إنتاج 

 ىنا تأتي مسألة اندماج مؤسسات .القيمة كخمؽ الثركة الحقيقية ال يتأتى إال في ظؿ مؤسسات اقتصادية رسمية قكية
تضاؼ إلى جممة الرىانات الكاقعة عمى عاتؽ االقتصاد غير الرسمى لتمقي بظالليا عمى الحمكؿ  التنمكية ك 

ذا عممنا أف حجـ االقتصاد غير الرسمي في الجزائر بمغ   %31.2كاضعي السياسة، كانطالقا مما سبؽ طرحو،  كا 
:  تتركز جيكدنا  في اإلجابة عف السؤاؿ األتيمف حجـ الناتج الكطني اإلجمالي كأماـ ما يفرضو كاقعو مف تحديات 

 .كيف يمكن لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية  أن تندمج في االقتصاد الرسمي في  الجزائر؟ 

: كلإلجابة عمى اإلشكالية تـ طرح األسئمة الفرعية التالية

 .لماذا يتطمب األمر دمج مؤسسات االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي؟ -
 .ماىي الفرص التي تمنحيا المؤسسات غير الرسمية  الداخمة في المحيط المؤسساتي الرسمي؟ -
 .ماىي تيديدات بقائيا خارج نطاؽ الرسمية؟ -
 . في االقتصاد الرسمي؟ما ىي التحديات كالحمكؿ نحك االندماج -
 . ؟لالندماجماذا تحممو حقكؽ الممكية  ألصحاب المؤسسات غير الرسمية كحؿ  -
 .ما حقيقة كجكد االختراعات في  مؤسسات االقتصاد غير الرسمي؟ -
 .ما تأثير تكاليؼ ممارسة النشاط الرسمي عمى عممية االندماج في االقتصاد الرسمي؟ -
 .ما تأثير الفساد اإلدارم عمى قرار دخكؿ النشاط الرسمي؟ -
 .في كالية بسكرة؟االندماج  في االقتصاد الرسمي ما ىك كاقع  -

 مبررات اختيار الموضوع .3

 اختيار معالجة ىذا المكضكع دكف غيره مف المكاضيع العممية كمحكر بحث، لو عدة أسباب مبررات إف       
:  ذاتية كأخرل مكضكعية، نكردىا فيما يميمبرراتفضال عف أىميتو،  فإف ىناؾ 



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ه

 : الذاتيةالمبررات-أ

  ع االقتصاد غير الرسميك الدائـ بمكضالباحثةاىتماـ. 

  قمة كشح الكتابات حكؿ مكضكع االقتصاد غير الرسمي في الجامعة الجزائرية بشكؿ عاـ كجامعة بسكرة
.   كذلؾ حسب حدكد اطالع الباحثةبشكؿ خاص

  الموضوعيةالمبررات- ب

لعؿ المالحظ لطبيعة التعامالت في االقتصاد الجزائرم ىك استفحاؿ االقتصاد غير الرسمي بكؿ      
عمى الكاقع االقتصادم كاالجتماعي، ما يحتـ تركيز جيكد أكبر في مجاؿ البحث عف الطرؽ  أشكالو

. الكفيمة بضماف اندماج فعاؿ كىادئ خاصة لممؤسسات الناشطة فيو كمعرفة تحديات ىذا االندماج 

أهميـة  الدراسة   .4

 : كبيانيما في اآلتييمكف تقسيـ أىمية الدراسة إلى قسميف أىمية عممية ك أىمية مجتمعية      

: تبرز األىمية العممية في: عمميةالهمية ألا -أ  

  عف الكيفية التي يمكف مف خالليا أف تدمج مؤسسات االقتصاد غير الرسمي في الباحثة اإلجابةمحاكلة 
 .االقتصاد الرسمي

  العائد بما فييا براءة االختراع ك تحميؿ أداة  الرسميةحقكؽ الممكية: آليات االندماج الممثمة في إبراز أثر 
االندماج في الكحدات غير الرسمية عمى باعتبارىا آليات قد تساعد اإلدارم الفساد مكافحة كالتكمفة ك

 .ؽ كفاءة استغالؿ المكاردمتحؽك الرسمي االقتصاد في مساىمتيااالقتصاد الرسمي كبالتالي 

:  تبرز األىمية المجتمعية في اآلتي: أهمية مجتمعية-ب

  ستشارم الذم يمكف أف  االلرأم في إطار الدكرء ؿ أك إبداتقديميا كمقترحاتنتائج ىذه الدراسة يمكف
تستفيد منيا عدة كزارات كبرامج منيا كزارة ؿتمعبو الجامعة كشريؾ اجتماعي مع باقي الييئات الكزارية 

برامج ترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ، الصناعة كالمناجـ كزارة التجارة، كزارة العمؿ كالتشغيؿ
 .معاىد حماية الممكية الصناعية
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 خاصة فيما تعمؽ ف بمجاؿ االقتصاد غير الرسميكف كالميتـكيمكف أف يستفيد األساتذة كالطمبة الباحث 
. بالجانب  النظرم كالميداني

أهداف الدراسة  .5

: يمكف تقسيـ أىداؼ الدراسة إلى أىداؼ متعمقة بالجانب النظرم كأخرل متعمقة بالجانب الميداني        

 :تتمثؿ في: أهداف متعمقة بالجانب النظري ( أ

  التشخيص الدقيؽ لالقتصاد غير الرسمي كمككناتو كأسبابو كطرؽ قياسو لفيـ أىمية ككزف الظاىرة
. المدركسة

  تسميط الضكء عمى الفئة المعنية باالندماج في الدراسة كىي المؤسسات االقتصادية غير الرسمية ك
  .المقاكليف غير الرسمييف كما تسمييـ الباحثة

  كضع سياسة تتعمؽ بالكيفية التي مف شأنيا  تحفيز المؤسسات غير الرسمية عمى االندماج كتحديد مختمؼ
. آليات ىذه السياسة

  في اندماج المؤسسات غير الرسمية الرسمية  حقكؽ الممكية مدل مساىمةمعرفة .
 اكتشاؼ إمكانية كجكد اختراعات في االقتصاد غير الرسمي ككيفية حمايتيا .
 معرفة تأثير أداة العائد كالتكمفة في قرار دخكؿ لالقتصاد الرسمي. 
 عمى اندماج المؤسسات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي مكافحة الفساد اإلدارم معرفة تأثير. 
 المقاكؿ غير الرسمي حتى يقرر الدخكؿ في تحفزىمية مف االندماج كالمزايا التي يمكف أف تكضيح األ 

.  الرسميقتصاداال

 :تتمثؿ في: أهداف متعمقة بالجانب الميداني (ب

 تقصي كاقع األنشطة غير الرسمية في كالية بسكرة. 
  كالرسمية  كىي حقكؽ الممكية االندماج اكتشاؼ العالقة بيف متغيرات الدراسة المستقمة ممثمة في آليات 

االندماج في مزايا ممثؿ في اؿ بالمتغير التابع ك اإلدارم الفسادكافحةك ـ لمنشاط أداة التكمفة كالعائدتحميؿ 
قكة كحمية ،  كالتمتع بحقكؽ ممكية ـ النمك كزيادة الدخؿ، التغطية االجتماعية،: مف خالؿاالقتصاد الرسمي
 .(مرافقةاؿالقانكف كتدابير 
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منهج وأسموب الدراسة   .6

 لمعرفة التأثير الذم تمعبو كؿ مف حقكؽ الممكية الرسمية الكضعي، االسترشادم النمكذج  عمىعتماد         تـ اال
 المؤسسات اندماجعمى عممية اإلدارم الفساد مكافحة  كتحميؿ عكائد كتكاليؼ النشاط ككذا بما فييا براءة االختراع

 la)المنيج اليجيف الدراسة عمى لتصميـ ككقع االختيار . االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي
Méthode Mixte) استخدـ   حيثكىك عبارة عف دمج كؿ مف المنيج الكمي كالمنيج الكيفي في نفس الدراسة

 مسؤكلي جيات رسمية متخصصة ليا عالقة التي أجريت مع المقابمة أداةالمنيج الكيفي بداية  مف خالؿ استعماؿ 
التحميؿ الكيفي لمبيانات مف خالؿ تـ  متغيراتيا لجمع البيانات الكيفية كعمى أساسيا ةبمكضع الدراسة أك بأحد

. كىك برنامج خاص بالتحميؿ الكيفي في العمكـ االجتماعية10 في طبعتو NVivoبرنامج استخداـ 
 بداية جمع البيانات النكعية مف تـ المنيج اليجيف لجمع كتحميؿ البيانات حيث عتمدنا عمىا       كفي سياؽ آخر

 التي تـ اختيارىا مف منطمؽ ،( بمدية 33 مف أصؿ رئيسية ية بمد12 )قطاع األسر عمى مستكل كالية بسكرة 
 استمارة عمى عائالت تـ اختيارىا بطريقة العينة الطبقية 384المعيار الديمغرافي كتركز المؤسسات، كتـ تكزيع الػػػػ

كعمى  كحدة اقتصادية غير رسمية، 210  الكحدات غير الرسمية كالتي قدرت بػتـ اكتشاؼ خالليا كمفالعشكائية 
 كلتحميؿ النتائج إحصائيا .ـ اختبار الفرضيات الرئيسة كالفرعية لمدراسةثأساسيا تـ تحميؿ البيانات بصكرة كمية كمف 

 Amos الخاص بالتحميؿ اإلحصائي في العمكـ االجتماعية كبرنامج 22 في طبعتو Spssككميا استعمؿ برنامج 
. فيما يتعمؽ بالتحميؿ العاممي التككيدم كنمذجة المعادلة البنائية الختبار نمكذج الدراسة 25في طبعتو 

مصادر الدراسة   .7

 :مايميؾتـ االعتماد عمى المادة العممية النظرية كالميدانية كمصادرىا  سي الدراسةعف لجمع المعمكمات          

 المصادر األولية- أ

 عف  خاصة في جمع المعمكمات،اإللكتركنية بشكؿ أساسي المصادرالمصادر األكلية لمدراسة في  تمثمت       
نتائج مسكحات ميدانية االستعانة ب إلى إضافةاالقتصاد غير الرسمي ك تحميؿ خصائص المؤسسات غير الرسمية، 

قميمية :مثؿتعالج مكضكع الدراسة، كتقارير تقنية   تقارير ممارسة أنشطة األعماؿ كقكاعد بيانات مؤسسات دكلية كا 
  .(، مديرية التجارة، الكاليةاالجتماعيلضماف الصندكؽ الكطني ؿالبنؾ الدكلي، منظمة العمؿ الدكلية،  )كمحمية مثؿ 

 . إلى جانب المقابالت المييكمة كغير المييكمة كبرامج كلقاءات إذاعية كتمفزيكنية ذات صمة بمتغيرات الدراسة
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المصادر الثانوية   - ب
 كالمجالت كاإلحصائيات كالمؤلفات األبحاث في المكجكدة كالمعمكمات البيانات  تمثؿ المصادر الثانكية          

 قبؿ مف جمعيا تـ كالتي فعال المكجكدة كالمعمكمات البيانات تعني الثانكية فالبيانات .المنشكر المنشكرة كغير كالكتب
بما  عمييا التعديؿ إحداث ىك الثانكية المعمكمات استخداـ عند نقطة كأىـ معيف، لغرض جمعيا تـ  كربماكفآخر

 اندماج تقؼ في كجو مف منظكر الباحثة ك التي التحدياتمع ىدؼ دراستنا المتمثؿ في دراسة أىـ  يتناسب
. مؤسسات االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي في الجزائر

المنشكرة  العممية المقاالت في األكلى بالدرجة تمثمت ثانكية مصادر عمى الدارسة ىذه في الباحثة اعتمدت       
المستندة  العممية المقاالت عمى كاالعتماد الكتب، استخداـ إلى باإلضافة محكمة، كتقارير دكلية، عالمية مجالت في

. أكبر إلى البحكث الميدانية بدرجة
  المجال الزماني والمكاني لمدراسة.8

 :يمكف تكضيح المجاؿ المكاني ك البشرم ك الزماني لمدراسة في اآلتي

 البالغ كاليةاؿ بمدية رئيسية مف بمديات 12  مستكلعمىالدراسة في كالية بسكرة تـ إجراء : لمدراسةالمكاني المجال -أ
.  بمدية ، تـ اختيارىا كفقا لممعيار الديمغرافي ك كمعيار تركز المؤسسات االقتصادية فييا33 عددىا

مقابمة ثمانية مف مسؤكلي مؤسسات عمكمية كمعاىد كطنية كمنظمات في كالية تمت : المجال البشري لمدراسة-ب
 المؤسسات االقتصادية يخص ا استبياف210 استخمص منيا ، استبيانا مكجو لمعائالت384بسكرة، كما تـ تكزيع 

 . أشخاص 7كزعت بمساعدة  فريؽ عمؿ مككف مف غير الرسمية 
يمكف تقسيـ المجاؿ الزماني لمدراسة  إلى حدكد زمانية لمدراسة النظرية كحدكد زمانية :  لمدراسةالمجال الزماني-ج

 :لمدراسة الميدانية
  ناحية مف  2017إلى غاية  2000  مفالفترةتـ التركيز عمى : النظريةالحدكد الزمانية لمدراسة

 كقد  كقد تتكقؼ بعض المؤشرات قبؿ ىذه الفترة  بسبب عدـ تكفر البياناتكاإلحصاءاتالجداكؿ 
 .ما أثر عمى تكحيد فترة الدراسة في الجداكؿ كاألشكاؿ نظرا لتكفر البيانات 2018 إلى غاية تتعداىا 

 فيما تعمؽ 2019 إلى جانفي 2018 أكت شير امتدت مف:لدراسة الميدانيةالحدكد الزمانية ؿ 
 2019 مارس10شير كنصؼ مف مدة ، أما تكزيع كتجميع االستبيانات فاستغرؽ  المييكمةبالمقابالت

 .2019 أفريؿ 25إلى 
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الدراسات السابقة  .8

كمف ناحية تناكليا ألحدة متغيرات تأتي الدراسات السابقة حسب الترتيب الزمني مف األقدـ  إلى األحدث           
 :يأتي كما الدراسة 

  لممتغير المستقل أو أحد أبعادهدراسات مشابهة  (أوال   

طكر نظاما إلدماج الممكية ، صاحب نظرية االقتصاد غير الرسمي لمفقراء (1997 )هيرناندو دي سوتو .1
.   رئيس دكلة مف بينيا الجزائر30استعاف بخبرتو أكثر مف   في السكؽ الرسمية،ةكالمشاريع غير الرسمي

تقكـ نظريتو عمى أساس أف دكؿ العالـ الثالث لدييا ثركة كأرصدة طائمة لكنيا غير مكثقة أك رسمية بشكؿ 
يحكليا إلى أرصدة حقيقية في يد الحائزيف عمى تمؾ األصكؿ كالحيازات كأنو مف خالؿ نظاـ الممكية 

كساىمت دراستو . الرسمي يمكف تسجيؿ اندماج مؤسسات غير رسمية كبالتالي تتحكؿ إلى رأس ماؿ منتج
عمؿ  فرصة 560000 خمؽ عنو نتج مما البيرك الرسمي اقتصاد في مشركع صغير ألؼ 300 إدماج في

 المدة تقميص تـ أمريكي،كما دكالر مميكف 300 بمغت إضافية ضريبة إيرادات تحصيؿ في كساىـ قانكنية،
  1 ".كاحد يكـ مف أقؿ إلى يكـ 300 اقتصادم مف نشاط أم لتسجيؿ المطمكبة

-1970) تقييم كمي لالقتصاد غير الرسمي في الجزائر مقاربة نقدية لالقتصاد الخفي :بودالل عمي .2
أبي بكر بمقا يد جامعة تممساف  جامعة -ةكمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارم ،(2004
 ىي أف االقتصاد الخفي ىك السبب المباشر كغير المباشر في إضعاؼ  فرضية أساسية عالج2007

 االقتصاد الخفي  كؿ مف الترابط بيف أفمعدالت النمك االقتصادم كالتخمؼ، كالفرضيات الفرعية تمثمت في
كالبطالة، كافترض أيضان أف رسـ السياسات الكطنية المناسبة لمكافحة البطالة ىك المدخؿ الحقيقي إلدماج 

قاـ بتقدير حجـ  ك.اعتمد في بحثو عمى المنيج القياسي ك الكصفي التحميمي، القطاع الخفي كتحقيؽ التنمية
ف مكافحة االقتصاد الخفي أتكصؿ إلى ك( 2004- 1970)اإلقتصاد الخفي في الجزائر خالؿ الفترة 

تباع إستراتيجية محددة لمكافحة االقتصاد الخفي أحد الشركط األساسية  مسؤكلية تتقاسميا جميع البمداف، كا 
كاإلستراتيجية الفعالة لمعالجة مشاكؿ االقتصاد الخفي كالتنمية كالبيئة في كقت . لضماف التنمية المستدامة

. كاحد تبدأ بالتركيز عمى المكارد كاإلنتاج ، كتعزيز النمك االقتصادم بشكٍؿ مطرد كمستداـ
3. LEINO Jessica, Formal and Informal Microenterprises,]en line[Enterprise Surveys N °2009, 

World Bank Group, 2009. 

                                                           
. 4، ص 2005، مركز المشركعات الدكلية الخاصة،  "جعل غير القانوني قانونيا"القطاع غير الرسمي في البيرو:   نفيس اإلسالـ 1
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في كؿ مف   مؤسسة صغيرة رسمية كغير رسمية تـ مسحيا600تـ في ىذه الدراسة الميدانية استقصاء        
الككت ديفكار كمدغشقر كمكريشيكس، كالتي تمثؿ مجمكعة متنكعة مف األنشطة التجارية، بما في ذلؾ إنتاج 

األغذية كالمالبس الجاىزة ك صناعة المنسكجات كالصناعات التحكيمية األخرل، كتجارة التجزئة كتجارة الجممة، 
 كخمصت الدراسة ،حيث تـ تمثيؿ كؿ األنشطة التجارية في االقتصاديف الرسمي كغير الرسمي. كخدمات أخرل

إلى عدة نتائج أىميا أف ممكية العنصر النسكم في القطاعات غير الرسمية أعمى منيا في القطاعات الرسمية 
كما أف أصحاب  .كيالحظ ذلؾ خاصة في قطاع إنتاج األغذية كقطاع تجارة التجزئة كالقطاعات األخرل

 لدييـ مستكل تعميمي ك خبرة أكبر مف أصحاب المشاريع في االقتصاد غير مالمشاريع في االقتصاد الرسـ
 .الرسمي

4. Axel Dreher, Friedrich Schneider : corruption and the shadow  economy an empirical analysis 

,Public choice,2010 

 عالقة أنشطة االقتصاد غير  أساسيتيف تمثمت األكلى في أف نمكذجيما عمى فرضيتيف ىذاف االقتصاداياف بنى     
 عالقة ، أما الفرضية الثانية فتمثمت في أفعالقة تكاممية ىي الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المنخفض

  120 تـ اختبار الفرضيتيف عمى .  عالقة بديمة ىياالقتصاد غير الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المرتفع
 معامؿ ، ككاف غير ثابتة فمعامؿ اإلرتباط في الدكؿ المنخفضة الدخؿ مكجب العالقةكبينت نتائج الدراسة أف دكلة 

 في البمداف مرتفعة الدخؿ دليؿ عف كجكد عالقة سمبية بيف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي أك ما شبيو سالبااإلرتباط 
 .بعالقة النار بالماء

 أو أحد أبعادهلمتغير التابع   لمشابهةالالدراسات   (ثانيا

5. BELLACHE
 
Youghourta,   L’économie informelle en Algérie, une approche par enquête 

auprès des ménages- le cas de Béjaia, Thèse de doctorat En Co-tutelle, Université de Béjaia et 

Université Paris-Créteil(France),Faculté des Sciences Economiques, des Science de Gestion et des 

Science Commerciales, Béjaia  2010.  

الدراسة إلى تحميؿ القطاع غير الرسمي في الجزائر كىذا حسب تعريؼ مكتب العمؿ الدكلي بيدؼ ىذه ىدفت 
فيـ ما إذا كاف القطاع غير الرسمي في الجزائر قطاع حيكم أك مجرد قطاع لمكفاؼ، كأجريت الدراسة عمى 

 كبينت الدراسة أنو في القطاع غير الرسمي تكجد حركية قطاعية كبيرة كأف ، أسرة في كالية بجاية522عينة مف 
 عف االقتصاد الرسمي خركجوإلى جانب  كف ىذا القطاع،ـأتية تىناؾ انخفاض لرأس الماؿ البشرم كلمعكائد الـ

. فإنو يكجد فيو قطاع الكفاؼ غير الرسمي
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، إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض تجارب المكسيك، تونس، السنغال: قارة مالؾ .6
في العمـك االقتصادية، جامعة منتكرم قسنطينة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك  أطركحة دكتكراه

تناكلت ىذه الدراسة كيفية انتشار االقتصاد غير الرسمي في الجزائر كأسباب تناميو كمدل  .2010التسيير،
فعالية األساليب المتخذة لمتعامؿ معو بالمقارنة مع تجارب بعض الدكؿ التي اعتبرت سياساتيا نمكذجا 

إلى ماذا يعكد تنامي : ناجحا كىي المكسيؾ كتكنس كالسنغاؿ تناكلت في دراستيا االجابة عمى السؤاؿ التالي
عمميا حكؿ دراسة قطاع  التشغيؿ كعدـ تغطيتو الحتياجات   كتركز،االقتصاد غير الرسمي في الجزائر

كعامؿ رككد االستثمار  (الفساد، التيرب الضريبي)األفراد، كانتشار الظاىر السمبية في االقتصاد الكطني 
 . 2008إلى 1962كشممت دراستيا الفترة الممتدة مف 

، دراسة تصورية عن االبتكار والممكية الفكرية واالقتصاد غير الرسمي: المجنة المعنية بالتنمية كالممكية الفكرية .7
ر مشركع الممكية الفكرية كاالقتصاد أعدت ىذه الدراسة في إطا:  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية2013جنيؼ مام 

 يعكؽ حماية الممكية الفكرية في القطاع االقتصادم غير الرسمي، بما في ذلؾ غير الرسمي، بحثت الدراسة عمى ما
لى أم مدل تعزز أنظمة دراسة التكاليؼ كالمنافع المممكسة لحماية الممكية الفكرية بالنظر إلى خمؽ فرص العمؿ،  كا 

لى أم مدل يضر غياب أنظمة التممؾ في قدرة  التممؾ في االقتصاد غير الرسمي االبتكار كتعميـ المعارؼ؟ كا 
النتائج المبدئية المتعمقة باالبتكار االبتكار عمى التكيؼ كاالنتشار كالتأثير في االقتصاد غير الرسمي؟ كأظيرت أىـ 

أف االقتصاد غير الرسمي متنكع، كال تقؿ عنو تنكعا مصادر المعارؼ التي ترسـ مالمح  في االقتصاد غير الرسمي
كفي كؿ نشاط مف أنشطة االقتصاد غير الرسمي المتنكعة . األنشطة غير الرسمية كاالبتكار في ىذه األنشطة

 .يختمؼ عمى أثر االبتكار كدكره، بما في ذلؾ أكجو التفاعؿ مع االبتكار في القطاع غير الرسمي

8. Bureau International du travail : « La transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle » Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014 . 

طريقة التي يمكف االنتقاؿ إلى االقتصاد الرسمي كحدد جممة مف التكصيات كالنقاط االسترشادية اؿتناكؿ التقرير 
ضمف استراتيجية مدمجة مف خالؿ التركيز عمى أربع  التي تضمف انتقاؿ تدريجي نحك االقتصاد الرسمي

  األساسيةئؽ كالحقكؽ الاستراتيجيات أساسية ىي التركيز عمى الحكار االجتماعي كالتغطية االجتماعية كالعمؿ اؿ
كبعد استشارة المنظمات األكثر تمثيال في المنظمة  الدكؿ األعضاء لمعرفة ل خالؿ تكزيع استبيانات عؿذلؾتـ 

 .لفئة االقتصاد غير الرسمي
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صادرة عف ىي كثيقة ، 2030تحويل عالمنا خطة التنمية المستدامة لعام: الجمعية العامة لألمـ المتحدة .9
 غاية ك ينص 196 ىدفا تندرج تحتيا 17، كأشارت أىداؼ التنمية المستدامة إلى(2015)ىيئة األمـ المتحدة
تعزيز النمك االقتصادم المطرد كالشامؿ لمجميع كالمستداـ كالعمالة الكاممة كالمنتجة، كتكفير :اليدؼ الثامف عمى 

غاية كبالتحديد في  غايتو الثالثة التي تنص عمى تعزيز السياسات المكجية 12العمؿ الالئؽ لمجميع ك كضـ بدكره 
نحك التنمية كالتي تدعـ األنشطة اإلنتاجية، كفرص العمؿ الالئؽ، كمباشرة األعماؿ الحرة، كالقدرة عمى اإلبداع 
كاالبتكار، كالتشجع عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشاريع المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ، 

مقاسة بمؤشر نسبة العمالة غير الرسمية خارج الزراعة كذلؾ  .كنمكىا، مف خالؿ الحصكؿ عمى الخدمات المالية
. 1-3-8حسب الجنس أك ما يصطمح عميو الخطة

:   من خاللالدراسةوبناء عمى الدراسات السابقة الذكر تأتي إضافة       

 كدراسة مشابية لدراستنا في المتغير المستقؿ الممثؿ في  (كالية بسكرة) الجزائر فيتطبيؽ نمكذج دم سكتك
.  بعد حقكؽ الممكية  كبعد العائد كالتكاليؼ

  مف كالقطاعات التي تتركز فييا  (كالية بسكرة) في االقتصاد غير الرسمي في الجزائر االبتكاراتالبحث عف
  .(2013) المنظمة العالمية  الممكية الفكرية الدراسة التي أعدتيا منطمؽ

  كأداة لـ تطبؽ في مثؿ ىكذا مكاضيع عمى حسب  (التحميؿ الكيفي كالكمي)استعماؿ المنيج اليجيف تـ
التي كجيت إلى اإلدارات العمكمية في التحميؿ الكيفي ك إذ تـ استعماؿ أداة المقابمة الباحثة،حدكد إطالع 

في االقتصاد التي ترل أنيا طرؼ أساسي مف أطراؼ الحؿ نحك مسألة االندماج  (الجانب الرسمي)
 .الرسمي

 مف خالؿ تكجيو االستبياف إلى القطاع العائمي الستخالص  أداة االستبياف  المنيج اليجيف فياستعمؿ
 التي تـ اكتشافيا مف التحميؿ الكيفي  غير الرسميةالبيانات النكعية ثـ تحميؿ البيانات الكمية لممؤسسات

  .لقطاع األسر في كالية بسكرة

 حدكد إسقاط الكاقع عمى كالية بسكرة كمكضكع لمدراسة النظرية كالميدانية لـ يتـ التطرؽ إليو سابقا حسب  
 .اطالع الباحثة
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فرضيات الدراسة  .10

: إلى ثالث فرضيات رئيسية كىيفرضيات الدراسة انقسمت             

 حقكؽ الممكية، كبراءة :تساىـ آليات االندماج في االقتصاد الرسمي المتمثمة في: الفرضية الرئيسية األولى -
 في اندماج  الكحدات غير الرسمية في  االقتصاد اإلدارم الفساد كافحةتكاليؼ كعكائد النشاط، ـكاالختراع  

. الرسمي

يساىـ اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي  في الجزائر في استفادتيا : الفرضية الرئيسية الثانية- 
مف مزايا في مجاؿ النمك كتحسيف العائد، كحماية حقكؽ الممكية، كالتمتع بقكة القانكف، كالتمتع بالتغطية االجتماعية 

 . كاالستفادة مف تدابير المرافقة

ىناؾ أثر لممتغير المستقؿ الممثؿ في  آليات اندماج المؤسسات غير الرسمية  عمى " الفرضية الرئيسية الثالثة- 
. المتغير التابع الممثؿ في مزايا االندماج في  االقتصاد الرسمي

:       كتـ تقسيـ الفرضية الرئيسية الثالثة إلى أربع فرضيات فرعية كىي

  االندماج في  مزايا كالرسمية يكجكد أثر ذك داللة إحصائية بيف حقكؽ الممكية : الفرضية الفرعية األولى
 .االقتصاد الرسمي

 االختراع ك مزايا االندماج في االقتصاد لبراءةيكجد أثر ذك داللة إحصائية : الفرضية الفرعية الثانية 
الرسمي 

  مزايا االندماج في  ك كعكائد النشاط بيف تكاليؼ يكجد أثر ذك داللة إحصائية :الفرضية الفرعية الثالثة 
 .االقتصاد الرسمي

 االندماج في  مزايا الفساد اإلدارم ك مكافحة يكجد أثر ذك داللة إحصائية بيف : الفرضية الفرعية الرابعة
 .االقتصاد الرسمي

 نموذج الدراسة تراضاتفا .11

 : جممة مف االفتراضات تمثمت فيا المقترح ق في نمكذجتفترض الباحثة           
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 أف المقاكؿ غير الرسمي حاكؿ تسجيؿ نشاطو رسميا كأنو بذلؾ عمى عمـ بإجراءات البدء في النشاط. 

 فقد يككف المقاكؿ غير الرسمي يتعامؿ  يمكف أف تككف األنشطة رسمية بالكامؿ أك غير رسمية بالكامؿال 
. مع مؤسسات رسمية كقد يككف مكظفا كفي نفس الكقت صاحب مؤسسة غير رسمية

نموذج الدراسة االفتراضي  .12

. يمثؿ الشكؿ المكالي نمكذج الدراسة االفتراضي الذم سيتـ العمؿ عميو كالمكضح في الشكؿ المكالي           

نموذج الدراسة االفتراضي : (01)                                شكل رقم

 

 

 

 

 

      

 

مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى الدراسات السابقة : المصدر

طار الدراسة  .13 هيكل وا 
 : خمس فصكؿ الدراسة باإلضافة إلى المقدمة كالخاتمة إلى           قسمت

 

 المتغير المستقل
 حقوق الممكية الرسمية

 براءة االختراع

تحميل تكاليف وعوائد النشاط 
 النشاط

 النمو وتحسين العوائد المتغير التابع

 ممكية محمية

 قوة القانون

 تغطية اجتماعية

ر مرافقةبيتدا  

الفساد اإلداري مكافحة 

مزايا االندماج في 
 االقتصاد الرسمي

آليات اندماج 

المؤسسات 

االقتصادية غير 

الرسمية في 

 االقتصاد الرسمي



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 س

 مدخل مفاهيمي لالقتصاد غير الرسمي :الفصل األول 

 بتعريؼ االقتصاد غير الرسمي كمككناتو إلى جانب معرفة األسباب تو بدام           خصص ىذا الفصؿ في 
مؤسسات االقتصاد غير الرسمي كخصائصيا كمدل مساىمتيا في حجـ عمى  التعرؼالمرتبطة بنمك حجمو ثـ 

 . الفرص التي يحمميا االقتصاد غير الرسمي  ك التيديداتاإلجمالي ثـ تناكؿ الفصؿالناتج 

 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي: الفصل الثاني 

تحميؿ المتغير المستقؿ الممثؿ في آليات االندماج في االقتصاد الرسمي بعد التعرؼ   الثاني الفصؿتناكؿ         
إلى جانب التعرؼ عمى مختمؼ أىمية االندماج في االقتصاد الرسمي كمختمؼ أشكاؿ كطرؽ االندماج عمى 

باالندماج  تياعالؽإلى  الميكانزمات نحك االندماج ثـ التفصيؿ في آليات االندماج بدءا مف حقكؽ الممكية الرسمية 
  اإلدارمالفسادمكافحة   ثـ آليةتحميؿ أداة التكاليؼ كالعكائد كدكرىا في قرار االندماج في االقتصاد الرسميثـ آلية 

 .  إلى جانب تناكلو لمعالقات الترابطية مف الناحية النظرية بيف ىذه اآللياتكحدكد االندماج في االقتصاد الرسمي

 االقتصاد غير الرسمي وتحديات واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية :الفصل الثالث  

تدىكر كضعية المؤسسات االقتصادية في الجزائر تناكؿ ىذا الفصؿ كاقع القطاع الخاص بشكؿ أساسي ك          
تجاىات امع إشارة إلى كالتحديات التي يفرضيا االقتصاد غير الرسمي في الجزائركنتائج مخططات إنقاذىا، ثـ 

تأطير المنافسة   تقميص السكؽ غير الرسمية ككالتي شممت المصغرةلتحسيف مناخ المؤسسات المتخذة اإلصالح 
ككذا اإلستراتيجية الكطنية في مجاؿ مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة ك التدابير القانكنية كالتنظيمية الداعمة لترقية 

. مع ذكر القصكر كالنقص الكامف في كؿ إصالحالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 

 اإلطار المنهجي والتمهيدي لمدراسة: الفصل الرابع

 كاختبارات اإلحصاء الكصفي كاالستداللي منيجية الدراسة كالخيارات البديمة لمبحث، ىذا الفصؿ تناكؿ         
 كمختمؼ البرامج التي استخدمت في التحميؿ الكمي كالكيفي في المستخدمة في تحميؿ البيانات الكمية كالكيفية

 .الدراسة
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 اإلطار الميداني لمدراسة واختبار الفرضيات:الفصل الخامس  

عرض كتحميؿ نتائج المقابالت ككذا عرض نتائج الدراسة الخاصة باالستبياف ثـ اختبار  تـ في ىذا الفصؿ         
  .الفرضيات كالنمكذج االفتراضي لمدراسة

 :مصطمحات ومفاهيم الدراسة  .14

  :     عمى الرغـ مف التعاريؼ المختمفة لممصطمحات كلمفردات الدراسة إال أننا سنعتمد التعاريؼ التالية 

 في ىذا البحث أم نشاط اقتصادم إنتاجي * يقصد باالقتصاد غير الرسمي:االقتصاد غير الرسمي         
أك تجارم أك خدمي مشركع يمارسو شخص طبيعي أك معنكم كيدر دخال لكنو ال يمتـز باإلجراءات الرسمية 

. التي حددتيا الدكلة كما يستبعد البحث األنشطة  غير المشركعة

 حقكؽ الممكية كذلؾ ، ك(أرض أك محؿ، أك منزؿ)نقصد بيا كؿ ممكية لمعقار:  الرسمية حقوق الممكية
 . كالتي تككف مدكنة في سجالت الدكلة، براءات اختراع، رسـك كنماذج)الصناعية 

 ىي الكثيقة الرسمية التي تعطي لصاحبيا الحؽ في تممؾ اختراع لمدة معينة كتعطى مف جية : براءة اختراع
 .رسمية يخكؿ ليا ذلؾ

 كؿ كحدة إنتاجية غير رسمية تنتج سمع أك تقد خدمة مشركعة كغير :المؤسسة االقتصادية غير الرسمية 
مسجمة، كتستخدـ يد عاممة مأجكرة يممكيا أفراد يعممكف لحسابيـ الخاص إما بمفردىـ أك بمساىمة أشخاص 

 .مف أفراد األسرة، كىك نفسو التعريؼ المعتمد لمنظمة العمؿ الدكلية

 نعني بو مكافحة الرشكة كالتي تعني المبمغ المالي أك المزية التي تقدـ لصاحب : مكافحة الفساد اإلداري
الكظيفة العمكمية مقابؿ حصكؿ عمى خدمة كستشير الباحثة كثيرا إلى مصطمح الفساد اإلدارم عند تحميؿ 

 .ىذه اآللية

 ىي األداة التي يتـ بمكجبيا مقارنة تكاليؼ نشاط ما مع عكائده سكاء كاف : أداة تحميل العائد والتكمفة
 .نشاطا رسميا أك غير رسمي

                                                           
  (ؽ غ ر)بالرمز  في الدراسة القتصاد غير رسمي اإلشارة إلى اسيتم:االقتصادغيرالرسمي*
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 حجـ )زيادة حجـ عكامؿ اإلنتاج أك التحسيف المستمر في إنتاجيتيا أك االثنيف معا، : النمك االقتصادم
 .(العمالة، الدخؿ

 احتراـ القانكف مف قبؿ الجميع مف خالؿ اإلجراءات الردعية: قكة القانكف. 

 استفادة المقاكؿ غير الرسمي مف التأميف عمى المرض كتعكيض عمى األخطار التي : التغطية االجتماعية
 .يمكف أف يتعرض ليا أثناء القياـ بنشاطو

 نقصد بيا كؿ إجراء مف شأنو أف يساعد عمى إنشاء المؤسسة كمد المقاكؿ بكافة التدابير : تدابير المرافقة
. الالزمة النطالؽ مشركعو

 upi(Unité deفي الدراسة يطمؽ مصطمح مؤسسة اقتصادية غير رسمية عمى كحدة إنتاجية غير رسمية ك
Production Informelle) كعمى صاحب مؤسسة غير رسمية أك صحاب مشركع غير رسمي بالمقاكؿ غير ،

.  الرسمي

صعوبات البحث  .15

.  أثناء إعداد الدراسة إلى قسميف صعكبات ذاتية كصعكبات فنيةالباحثة   يمكف تقسيـ الصعكبات التي كاجيت 

 الصعوبات الذاتية - أ

  الجيد في البرامج المستخدمة لتحميؿ البيانات الكمية كالكيفية خاصة مع برنامجالتحكـعدـ  NVivo 
صعكبة إيجاد المكاتب المتخصصة في برنامج تحميؿ البيانات الكيفية مع  AMOS برنامجك

NVivoككذا إدخاؿ المعمكمات كاستخراج النتائج   . 

  كسحب العينة بيف طريقة كرة الثمج كالطريقة اختيار تحديد الطريقة التي سيتـ عمى أساسيا صعكبة 
 . التأثير عمى نتائج الدراسة عدـاليجينة لضماف أقؿ قدر ممكف مف تحيز الباحثة كبالتالي

 الصعوبات الموضوعية - ب
 صعكبة الربط بيف متغيرات كأبعاد الدراسة. 
 حساسية المكضكع في حد ذاتو كالتحفظات التي أبداىا المستجكبكف صعكبة إعداد أسئمة االستبياف ك

 . حياؿ بعض األسئمة في االستبياف



 
 

 :الفصل األول

 غير الرسميمدخل مفاهيمي لالقتصاد  
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 تمييػد

ظاىرة عالمية تمس كؿ الدكؿ بمختمؼ درجات تطكرىا، كلـ يمقى  (ر.غ.ؽ) يعتبر االقتصاد غير الرسمي         
كؿ ػػػػػالسبعينات مف القرف الماضي، كمنذ ذلؾ الحيف كالنقاشات حىذا االقتصاد نصيبو مف االىتماـ إال في أكائؿ 

 لكسب ادكره في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية محط جدؿ كبير، بيف مف يرل فيو مصدر ك  (ر.غ.ؽ)
 تنتج سمعا كتقدـ خدمات تتميز بمركنتيا في التي المصغرة كحدات إلى جانب ضمو لمعديد مف اؿ-عيش الكثيريف

رتباطو في كثير مف األحياف بمفاىيـ سمبية  ال، لمشكؿ كبيرا كبيف مف يرل فيو مصدر-أكقات األزمات االقتصادم
كتعطيؿ لآللة االقتصادية ككبح لممنافسة المشركعة إلى جانب المخاطر المتعمقة بصحة المستيمؾ كالسبلمة  كالفساد

. المينية لمعامميف فيو

ىذه كترتفع %50.5بنسبة  (ر.غ.ؽ)إذا عممنا أف نصؼ عماؿ العالـ ينشطكف في  (ر.غ.ؽ)كتزداد أىمية       
مميار عامؿ مف مجمكع العمالة الكمي، كتشيد إفريقيا  2 إذا ما شممت العمالة في الزراعة أم %61.2النسبة إلى 
 في حيف أف المنطقة العربية تشيد نسبة تشغيؿ غير رسمي تصؿ %85.5 غير الرسمي بنسبة العمؿأكبر نسب 

كمع زيادة حجمو كتنكع كتعقد تركيبتو كجب فيـ أبعاده كاألسباب  . 1 %40 كتصؿ في أمريكا إلى %68.6إلى 
التي جعمت معظـ العمالة الناشطة اقتصاديا تفضؿ العمؿ في ىذا االقتصاد، إلى جانب فيـ آثاره بما يسمح بإعداد 

 كييدؼ ىذا الفصؿ ،سياسات ناجعة لمتحكؿ لبلقتصاد الرسمي الذم  يجب أف تتمحكر حكلو عممية التنمية الشاممة
: اآلتيةإلى تسميط الضكء عمى القتصاد غير الرسمي مف خبلؿ المباحث 

 . لبلقتصاد غير الرسمياإلطار النظرم: المبحث األوؿ         

 .خصائص  كمككنات االقتصاد غير الرسمي :المبحث الثاني         

 .طرؽ تقدير حجـ االقتصاد غير الرسمي كاتجاىات نمكه  :المبحث الثالث         

 .أسباب نمك حجـ االقتصاد غير الرسمي: المبحث الرابع         

 .ا االقتصاد غير الرسميالتيديدات كالفرص التي يحممو: المبحث الخامس        

                                                 

1
  International Labour Office, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture , third 

edition.ILO, Geneva,2 018.P.13  disponible sur www.ilo.org/wcms_626831pdf. consulté le01/05/2019 à10:00. 
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نشأة االقتصاد غير الرسمي : المبحث األوؿ

 فتاريخيا كاف عمى األفراد الذيف عاشكا في ،االقتصاد الرسمي المرتبط بيا  كةنشأة الدكؿ (ر.غ.ؽ) ظيكر سبؽ     
مجمكعات صغيرة ال ترقى لمرتبة الدكلة، أف يقكمكا بأنشطة اقتصادية  كتجارية مف زراعة كرعي كمقايضة دكف 

كفي ىذا المبحث سيتـ عرض النشأة التاريخية ،  1الحاجة لمحصكؿ عمى ترخيص مف أم جية لمقياـ بيذه األنشطة
. آثارهكذا  المصطمح إضافة إلى خصائصو كمككناتو كأسبابو ك ىذالبلقتصاد غير الرسمي كتطكر

النشأة والتطور التاريخي لالقتصاد غير الرسمي  : المطمب األوؿ

 تباينت اآلراء كالنظريات حكؿ تحديد نشأة كظيكر االقتصاد غير الرسمي بيف مف ربطو بظيكر الضرائب،      
بالتنمية  (ر.غ.ؽ)كمف ربطو بالمذىب التجارم، لتأتي بعدىا المدارس الفكرية عمى اختبلؼ تكجياتيا لتربط دكر 

 باالقتصاد الرسمي، إضافة إلى ظيكر بعض النماذج المفسرة لبلقتصاد غير الرسمي كنمكذج تخصيص اكعبلقتو
 .، كسيتـ تكضيح كؿ ماسبؽ في اآلتيالكقت كالتيرب الضريبي

 بظيور الضرائب االقتصاد غير الرسميظيور : الفرع األوؿ

بداية ظيكر األنظمة االقتصادية القائمة عمى كجكد بحسب ىذا التكجو ظيكر االقتصادم غير الرسمي   يرتبط     
طريؽ يصب في مصب : الضرائب، فكجكد الضرائب فرؽ بيف أنكاع االقتصاد القائـ، فحكؿ النشاط إلى طريقيف

شرعي فيدخؿ في حسابات الدكلة، كطريؽ يصب في مصب غير شرعي كال يدخؿ بالتالي في حساباتيا، كفي ىذا 
السياؽ يعتبر النظاـ الضريبي في مصر قديما مف أفضؿ النظـ الضريبية كأقدميا عمى اإلطبلؽ، حيث كاف الجند 

كىذا   2يمركف طكاؿ اليـك في الشكارع ليرقبكا ما يحدث مف أعماؿ كأنشطة اقتصادية كيجمعكف عمييا الضرائب
. يمكف اعتباره أقدـ بداية  لظيكر االقتصاد غير الرسمي مف خبلؿ التيرب مف دفع الضرائب

                                                 

1
-www.cipe >، متاح عمى المكقع 2005، مركز المشركعات لدكلية الخاصة ، كأحد أعراض ظيور الدولة الموازيةاالقتصاد غير الرسمي : نكارة كائؿ  

arabia.org/files/art1401.pdf >  14:00 عمى الساعة  15/06/2014شكىد بتاريخ .
. 14. ، ص2008 ر،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنش: اإلسكندرية ، الطبعة األكلى،اإلقتصاد الخفي:  نبيو نسريف عبد الحميد 2
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 بظيور المذىب التجاري  االقتصاد غير الرسميظيور : الفرع الثاني

 بإعادة قراءة  لوفي إطار دراسة (HERNANDO De Soto) قاـ االقتصادم البيركفي ىيرناند دم سكتك          
تاريخ الدكؿ المتقدمة، ليرل ما إذا كانت قد شيدت قبؿ تطكرىا شبيا بيف االنقساـ في االقتصاد الرسمي كغير 

خمص إلى أنو بالرغـ مف أف المؤرخيف لـ يستخدمكا مصطمح ك الرسمي كالذم كجده في اقتصاديات الدكؿ المتخمفة،
 (15)في تمؾ الفترة، إال أف كصفيـ لمحياة االقتصادية في أكربا بيف القرنيف الخامس عشر" غير رسمي"ك" رسمي"

 كىي الفترة التي ساد فييا المذىب التجارم، يتضمف شبيا كبيرا بما كجده في مختمؼ أرجاء (19)كالتاسع عشر
الدكؿ المتخمفة، كمف ثـ فيك يرل أنو كما ىك الحاؿ في البمداف المتخمفة، تكجد في البمداف المركانتيمية مجمكعة 

 كفبلحي يةلحضرالمناطؽ اصغيرة مف التجار كالنببلء ذات امتيازات تعمؿ بمباركة السمطات، كطبقة كبيرة مف فقراء 
ىذه الفئة التي فرضت كاقعيا عمى القانكف ،  1"الريؼ كانكا يقكمكف بأنشطتيـ االقتصادية خارج التيار الرئيسي

مف خبلؿ انتشارىا الكبير الذم جاء كردة فعؿ عمى كجكد " القطاع غير الرسمي"الرسمي كشكمت بدكرىا الغالبية أم 
نقابات تقييدية لمتجار كالصناع ككجكد احتكارات تمنحيا الدكلة، إضافة إلى كجكد أنظمة تعسفية تحكـ كؿ جكانب 

. الحياة االقتصادية

لى" دم سكتك"كتتبع          سنة عمى األقؿ 800ىذا االنتشار حتى أصؿ أمريكا الشمالية األنجمكسكسكنية نفسيا كا 
 إال أف المؤسسات غير الرسمية لـ ،سنة لمكراء في الياباف كفي أماكف أخرل في آسيا 400في أكربا الغربية كنحك

 .2"19 ك18تصؿ كتمتيا الحرجة المؤثرة إال في القرنيف 

بداية اكتشاؼ مفيـو االقتصاد غير الرسمي : الفرع الثالث

 الدكر الكبير في اكتشاؼ مفيـك االقتصاد غير الرسمي مف خبلؿ ، كاف لمدراسات التي أقيمت في كينيا       
 .اآلتيمنظمة العمؿ الدكلية كسيتـ تكضيح ىذه األعماؿ في  كأعماؿ أعماؿ عالـ اإلنسانيات كيث ىارث

                                                 

* Hernando De Soto: اعتبرتو مجمة االيككنكمست كاحدا مف بيف أكبر ثبلثة مفكريف كخبراء في العالـ،كاعتبرتو 1941 اقتصادم عالمي بيركفي كلد  
مجمة التايمزاألمريكية احد أىـ خمس مبتكريف مف أمريكا البلتينية منذ بداية القرف العشريف، كىك رئيس معيد الحرية كالديمقراطية في ليما، بيرك، عمؿ كخبير 

لغة كىما مف أكثر الكتب مبيعا في العالـ، 20الذيف ترجما إلى أكثر مف  (سر رأس الماؿ)ك (الدرب اآلخر)اقتصادم لدل منظمة التجارة العالمية ، صاحب كتاب 
كال يزاؿ عمى قيد .رئيس دكلة مف بينيا الجزائر كمصر30طكر نظاما كفئا إلدماج الممكية كالمشاريع غير الرسمييف في السكؽ الرسمية ،استعاف بخبرتو أكثر مف 

.   الحياة
، 1997 ،مركز األىراـ لمترجمة كالنشر: شكقي جبلؿ، ، الطبعة األكلى، القاىرة: ، ترجمة"الثورة الخفية في العالـ الثالث" الدرب اآلخر:  ىرناندك دم سكتك1

. 15. ص
 .16،15.  ، ص، صالمرجع السابؽ  ىرناندك دم سكتك، 2
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كيث ىارث وبداية اكتشاؼ مفيـو الالرسمية      )أ

، حينما ابتكر 1"منذ بداية اكتشاؼ المفيـك في بداية السبعينات في إفريقيا (ر.غ.ؽ)ازداد الحكار حكؿ "             
 ، جذب اىتماـ الدارسيف لو، حيث قاـ"البلرسمية" مفيكما جديدا ىك  *(KEITH.Hart)عالـ اإلنسانيات كيث ىارت 

اعتمد عمى العمؿ ك ، 1971بطرح كرقة عمؿ خبلؿ مؤتمر حكؿ البطالة في المناطؽ الحضرية في إفريقيا سنة 
ناقش فييا قضية فقراء المناطؽ الحضرية بالقكؿ  الميداني الذم قاـ بو في المناطؽ القصديرية لمدينة آكرا بغانا،

غمبيـ يعممكف مقابؿ عكائد متدنية كغير منتظمة كمخفية عف التنظيـ أ، حيث كاف "ليسكا عاطميف عف العمؿ" بأنيـ 
 . 2اإلدارم

 Informal مزايا الدخؿ غير الرسمي كالعمالة الحضرية في غانا مقالو عف "كيث ىارث" نشر 1973في         

Income Opportunities and Urban Employment in Ghana" 3 قدـ فيو أمبل جديدا إلنجاح عممية التنمية في ،
ارتبط باكتشاؼ الكزف الحقيقي ألنشطة جديدة تكلد دخبل كتساعد الفقير عمى العيش،  الدكؿ المتخمفة بشكؿ خاص

، يمكف مف خبلليا (As Target Group)األمر الذم تطمب تحديد جماعة القطاع غير الرسمي كجماعة مستيدفة 
تحقيؽ نكع مف المساكاة  كإحداث تحكالت كبيرة في نمط حياة ىذه الجماعات كترقية نكعية العمؿ كتطكير اإلنتاج

 . 4"كالتكزيع المبلئـ لممكارد

مصطمح االقتصاد غير الرسمي تعديؿ  منظمة العمؿ الدولية و)ب

في تقريرىا عف الدخؿ كالتكظيؼ في " البلرسمية"كانت منظمة العمؿ الدكلية أكؿ مف عدؿ كنقح مصطمح           
 كظائفا، كالذم أّقر بكجكد قطاع ىامشي كغير منظـ مف االقتصاد الحضرم، ينتج سمعا كيخمؽ (1972)كينيا عاـ 

كلقد كاف لمنتائج التي تكصؿ . كدخكال لمفقراء، سمي منذ ذلؾ الحيف بالقطاع غير الرسمي أك القطاع غير المنظـ
 مف  10% في أمريكا كالذم بمغ (ر.غ.ؽ)لقياس حجـ 1977سنة  (Peter Gutmann)إلييا األمريكي بيتر قكتماف 

                                                 

1
  Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About the informal economy definition and 

theories ] en line[  http://www.wiego.org/about_ie/definitions seen 25/06/201 4  at 21:00.. 

أدخؿ إلى االقتصاد مصطمح االقتصاد غير الرسمي، قاد فريؽ مركز الدراسات االفريقية كأجرل  (عمـ االنساف) عالـ إثركبكلكجيKeith.Hartكايث ىارت * 
 ككاف ذلؾ في مؤتمر حكؿ العمالة الحضرية في افريقيا  إمتدت 1971 في سبتمبر 1973صدر مقالو قبؿ . أبحاثا في غانا كفي الكراييب كفي جنكب إفريقيا

 1968-1965دراستو مف
 .17. ، برنامج المـ المتحدة لممستكطنات البشرية، عماف، ص2007، يكنيك1حكار المكئؿ، العدد ،"التطور والتقدـ":  كيث ىارت2

3 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=2494648&fulltext consulté le : 

28-06-2014 à 09.00 
دار اليدل :  قسنطينة، عيف مميمة  ، مخبر االنساف كالمدينة جامعة منتكرمالعولمة واالقتصاد غير الرسمي:   تكىامي ابراىيـ، قيرة اسماعيؿ، دليمي عبد الحميد4

. 98. ، ص2004لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 



 مدخؿ مفاىيمي لالقتصاد غير الرسمي:================الفصؿ األوؿ

6 

 

 الشرارة األكلى ، ىذه المحاكلة اعتبرتحيث الدكر البارز في االىتماـ بيذا االقتصاد الناتج الكطني اإلجمالي،
 . 1لبلىتماـ السياسي كاألكاديمي لمناقشة ىذا المكضكع

 مف حيث الحجـ كالنمك كاألسباب كاآلثار قد بدأ في الكاليات االقتصاد غير الرسمي يمكف القكؿ أف دراسة        
. المتحدة األمريكية كمنيا انطمؽ إلى كافة أنحاء العالـ

بداية التنظير لالقتصاد غير الرسمي : الفرع الرابع

مف المختصيف  لمخكض كالنقاش فيو، بيف مف يعتبره  كدكره في التنمية شيية الكثير (ر.غ.ؽ)فتح مكضكع         
كتمحكرت النقاشات مف ناحية التنظير لبلقتصاد  ،2 لمشكؿ كبيررامصدرا لمعمؿ كمقمصا لمفقر كبيف مف يعتبره مصد

لمدرسة الشرعية، المدرسة الثنائية، المدرسة الييكمية، ا: كىي غير الرسمي في أربعة مدارس مسيطرة لمتفكير
  :اآلتيكشرحيا في  المدرسة غير الشرعية

I. المدرسة الثنائية  في فترة السبعينات(Dualism school )

السبعينات، كتقـك عمى فكرة أف القطاع غير   اشتيرت المدرسة الثنائية بأعماؿ منظمة العمؿ الدكلية في         
، كتبعا ليذه المدرسة فإف 3 تشكؿ شبكة أماف في أكقات األزمات كالرسمي يضـ أنشطة ىامشية تكفر دخبل لمفقراء

استمرار األنشطة غير الرسمية يعكد إلى حد كبير إلى عدـ كجكد القدر الكافي مف مناصب العمؿ المناسبة ك 
أك سرعة تزايد معدالت النمك /الجديدة التي تمتص فائض العمالة، كىذا راجع إلى بطء نسبة النمك االقتصادم ك

الذم كاف جكىر اىتمامو، ركزت منظمة العمؿ كعمى الفرد  الذم رّكز" كيث ىارث"كبعكس ما جاء بو  "4السكاني
، مؤسَِّسة بذلؾ قاعدة أكثر تفسيران لمقطاع غير الرسمي (المشركعات)الدكلية بشكؿ خاص عمى الكحدات اإلنتاجية 

.  5"كخاصة في الدكؿ النامية

 برنامج العمالة العالمية في أمريكا البلتينية التابع لمنظمة العمؿ الدكلية تفسيران ثنائيان بديبلن،  فيمابعد قّدـ        
حيث نظر البرنامج فيو لمقطاع غير الرسمي عمى أنو قطاع ىامشي مف االقتصاد، غير محمي يبحث فيو الناس 

                                                 

 .6. ، ص2006دار الجامعة الجديدة، : ، بدكف طبعة، اإلسكندريةالتيرب الضريبي واالقتصاد األسود:  عبد الحكيـ مصطفىالشرقاكم 1
2
KACEM Anis, BENSALAH Mohamed, et autre : Liberalisation Commerciale, Economie Informel et 

Capitale  Vers un Regard Critique et Application au Aays de Magreb, disponible sur : 

www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf.p.04 Consulté le : 2014/07/01  à10 :00. 
3
 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing; Op., Cit. p.15. 

4
 Loc. cit. 

5
مجمة " ، المصرية الرسمي إلى قطاع رسمي قراءة في الخبرات الدولية وتطبيقيا في الحالة اإلطار التنظيمي لتحويؿ القطاع غيرمناؿ حسيف ، عبد الرزاؽ  

 .11:00: عمى الساعة04/07/2014: ة المكقعرتاريخ زيا http://www.ulum.nl:متاح عمى المكقع 2010أفريؿ  ،45 العدد، أفريؿ، 2010العمـك اإلنسانية، 
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 البقاء، كبالرغـ مف ذلؾ كعمى عكس برنامج العمالة في جنيؼ الذم ركز عمى المشركعات، فقد ركز برنامج لىع
  معيار كضعية العمؿ كمعيار:معياريفاالعتماد عمى تـ كالعمالة العالمية في أمريكا البلتينية عمى الدخؿ كالتكظيؼ 

معيار كضعية العمؿ عمى اعتبار القطاع غير الرسمي ذلؾ الذم يتضمف الكظائؼ  حيث يستند مستكل األجكر
يعتبر أف األشخاص العامميف في القطاع غير  أما معيار مستكل األجكر فيك. المنزلية كالعمالة المؤقتة كالميف الحرة

. ، ىـ عادة الذيف يحصمكف عمى الحد األدنى لؤلجكر(المتميز بقمة اإلنتاجية)الرسمي 

 آخر نظرية في المدرسة الثنائية مع القطاع غير الرسمي، عمى أنو قطاع غير محمي، متككف مف تعاممت       
كحدات ال تستطيع الدخكؿ إلى النظاـ الرسمي كال إلى مؤسسات االئتماف الرسمية، كىي كحدات غير محمية جزئيا 

 في االقتصاد انتقدت مف طرؼ االزدكاجية ىذه 1.أك كميا بالقكانيف كال تستطيع أف تستفيد مف مزايا القطاع الرسمي
 .المدرسة البنكية

II.  (أواخر السبعينات والثمانينات)المدرسة البنيوية 

 Alexandro )1989ك أليكسندرك بكرتس 1978( Carolin MOSER)اشتيرت بأعماؿ كاركليف مكزر         

PORTES )1989، أنو ينبغي النظر إلى القطاع غير الرسمي كقطاع تابع يتككف مف كحدات  يعتبرافإذ
 القدرة  مفكعماؿ، يحد مف تكاليؼ المدخبلت كتكاليؼ العمؿ، كبالتالي فيك يزيد (مشركعات صغيرة)اقتصادية

. (القطاع الرسمي)التنافسية لعدد كبير مف المؤسسات الكبيرة الرأسمالية 

 المدرسة البنيكية إلى أنو تكجد أشكاؿ مختمفة مف أنماط كطرؽ اإلنتاج نظرتعمى عكس النمكذج الثنائي،         
 في العبلقة بيف القطاعيف ليس فقط مف ناحية تعايشيما كلكف أيضا مف ناحية اتصاليما كترابطيما تمت مبلحظتيا

حيث أف معدالت النمك البطيئة في القطاع الرسمي يمكف أف تسرعيا معدالت النمك . بطريقة غير قابمة لبلنفصاؿ
:  كحسب ىذه المدرسة يمكف أف نميز بيف ثبلثة أنكاع مف األنشطة غير الرسمية كىي2 في القطاع غير الرسمي

األنشطة المعاشية؛ أنشطة مرتبطة بالقطاع الرسمي عف طريؽ المقاكلة مف الباطف؛ مؤسسات غير رسمية تعتمد 
 .3عمى تكنكلكجيا حديثة كلدييا قدرة عمى تراكـ رأس الماؿ

يعتبر امتدادا ألفكار  الذم   كما تظـ المدرسة البنيكية نمكذج آخر ىك نمكذج االعتماد المستمر المتبادؿ     
عمى أنقاذ النمكذج الثنائي فقد تـ انتقاده مف خبلؿ أف االستقبللية التامة بيف  المدرسة البنكية كالذم جاء ىك اآلخر

                                                 

1
 KACEM Anis, BENSALAH   Mohamed, et autre , Op. Cit., p .2.  

2
 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing, Op. Cit., p. 1. 

3
KACEM Anis, BENSALAH Mohamed, et autre, Op. Cit., P.4. 
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غير مقبكؿ، باعتبار أنيما يمثبلف أجزاء مف نظاـ رأسمالي، تككف فيو األنشطة  القطاع الرسمي كغير الرسمي أمر
 المدرسة الثنائية مفيكـ القطاع غير منتقدكا، كما كيرفض 1مغير الرسمية ممحقة كمعتمدة عمى القطاع الرسـ

عند اإلشارة إلى ىذه األنشطة التي تكجد عمى ىامش " قطاع إنتاج السمع البسيطة"الرسمي بأكممو، كيفضمكف مفيـك 
فالقطاع غير الرسمي  ،  حيث أف ىناؾ عبلقة تبادلية ىامة2نمط اإلنتاج الرأسمالي كتككف متكاممة معو كممحقة بو

      .ىذا القطاع يكفر يد عاممة مرنة كبأجكر منخفضة. ما ىك إال امتداد لشبكة إنتاج الشركات الكبيرة

أثارت طبيعة العبلقة بيف القطاعيف جدالن كبيرنا بيف االقتصادييف منذ سبعينات كثمانينات القرف الماضى،          
الفقير العاطؿ )نظرية الثنائية كأّقركا بكجكد حالتيف اقتصاديتيف حضريتيف كاضحتيف تتمثبلف في اؿفيناؾ مف دعمكا 

، بينما رأل آخركف أف العبلقة بيف االقتصاديف ىي عبلقة (مقابؿ الغني العامؿ في االقتصاد الرسمي (ر.غ.ؽ)في 
 إلى أف جاءت المدرسة اعتماد متبادؿ مستمر باعتبار أف حالة القطاعيف تعد سمة مف سمات االقتصاد الرأسمالي

 .القانكنية

III. (الثمانينات والتسعينات)القانونية  لمدرسةا 

     في مطمع التسعينات ظير تكجو آخر، أعطى بعدا جديدا لمتحميؿ مف خبلؿ دراسة التكمفة كالعائد في كؿ مف 
في فترة الثمانينات " ىيرناندك دم سكتك"االقتصاد الرسمي كغير الرسمي، كالتي اشتيرت بأعماؿ االقتصادم 

" الريادية"كالتسعينات، كيقكـ ىذا التكجو عمى فكرة أف القطاع غير الرسمي يتككف مف أصحاب المشاريع الصغيرة 
الذيف يختاركف العمؿ بشكؿ غير رسمي، مف أجؿ تجنب التكاليؼ كالكقت كالجيد المستغرؽ في التسجيؿ في 

باألنشطة االقتصادية غير الرسمية الميف االقتصادية غير اإلجرامية التي "كيقصد دم سكتك -   3القطاع الرسمي
كأف أصحاب المشاريع - 4"تتـ إما في انتياؾ لمقانكف مثؿ تشغيؿ مشركع دكف تصريح، أك تتـ في ظؿ قانكف تمييزم

الصغيرة سيستمركف في اإلنتاج بصكرة غير رسمية أطكؿ فترة ممكنة، مادامت الحككمة تفرض إجراءات مرىقة 
كمكمفة في االقتصادم الرسمي ، كأشار إلى أف النشاط االقتصادم غير الرسمي يفرض تكاليفو عمى ممارسيو 

عف حقكؽ الممكية ككسيمة لتحكيؿ الممتمكات غير رسمية إلى رسمية حتى يمكف " دم سكتك"كما دافع . كذلؾ
يمكف القكؿ أف أعماؿ دم سكتك قدمت تحميؿ أعمؽ لبلقتصاد غير الرسمي مف .االستفادة منيا كأصكؿ رأسمالية

. خبلؿ دراسة حقكؽ الممكية كالتكاليؼ في إطار األنشطة االقتصادية  غير الرسمي المشركعة 
                                                 

1
 Ibid., p. 5. 

2
. بدكف صفحة. مرجع سابؽعبد الرزاؽ مناؿ حسيف،   

3
 Women In Informal Employment: Globalizing and organizing: About The Informal Economy Definition 

And theories ]en line[, Op, Cit., p. 1. 
4
 .10 .، ص"الثورة الخفية في العالـ الثالث" الدرب اآلخر: "ىرناندك دم سكتك  
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IV. المدرسة غير الشرعية في األلفية( Il-iligalist School) 
ليبراؿ، بحيث اعتبركا أف أصحاب -الكبلسيؾ ك النيك- اشتيرت ىذه المدرسة بأعماؿ االقتصادييف النيك         

المشاريع غير الرسمية يسعكف عمدا لتجنب المكائح كالضرائب، كفي بعض الحاالت، لمتعامؿ بالسمع كالخدمات غير 
ىك اقتصاد تحت األرض أك اقتصاد أسكد، كحسب ىذه  (ر.غ.ؽ)كيرتبط ىذا المنظكر مع فكرة أف . المشركعة

مف أجؿ - أك حتى إجرامية–المدرسة فإف أصحاب المشاريع غير الرسمية يختاركف العمؿ بصكرة غير قانكنية 
تجنب الضرائب، المكائح، القكانيف التجارية، مصاريؼ الكيرباء كرسـك اإليجار، كغيرىا مف تكاليؼ التشغيؿ 

 1 .الرسمية

كبعد التعرؼ عمى مختمؼ المدارس الفكرية لبلقتصاد غير الرسمي بمختمؼ تكجياتيا نتطرؽ إلى النظريات       
.  كىما نظريتيف (ر.غ.ؽ)المفسرة لكجكد 

النظريات المفسرة لوجود االقتصاد غير الرسمي  ظيور :الفرع الخامس

لماذا ينشط األفراد في االقتصاد غير الرسمي؟ ظير نمكذجيف أساسييف :  لئلجابة عف السؤاؿ التالي          
 The Model) كنمكذج التيرب الضريبي (Theory of Time Allocation)مفسريف لذلؾ كىما نظرية تخصيص الكقت

of Tax Evasion).2 

I. نظرية تخصيص الوقت لقاري بيكر()Gary Becker1965((  

لماذا ينخرط األفراد في االقتصاد غير : جاءت نظرية تخصيص الكقت لتجيب عف السؤاؿ التالي            
 طرؼ االقتصادم األمريكي قارم  مف1965 كنشرت ىذه النظرية في جريدة اإليككنكمؾ األمريكية عاـ الرسمي؟

بحيث اعتبر الكقت سمعة نادرة، ك الفرد يتخذ قرار بشأف التكزيع الفعاؿ لكقتو بيف العمؿ * ( Gary Becker)بيكر
مزايا العمؿ في االقتصاد الرسمي ليست جذابة، بالنسبة لمفرد فيمكف لو أف يضيع كقت أطكؿ في  أف كالراحة، ك بما

ذا كاف الفرد غير مستعد لمتخمي عف . الراحة كأف يتخمى عف الحصكؿ عف النقكد بسب قمة مزايا ىذا االقتصاد كا 
دخؿ أعمى، فسيشرع في العمؿ في الخفاء أم في االقتصاد غير الرسمي، ككنتيجة ليذا العمؿ فسيتخمى الفرد عف 

 . كالذم يكضح نمكذج نظرية تخصيص الكقت1.1كقت راحتو مقابؿ دخؿ أكبر كذلؾ حسبما ىك مكضح في الشكؿ
                                                 

1
  Women In Informal Employment Globalizing and organizing, Op. Cit., p, 1. 

2
 DUCKE Dennis, IVANY Gabor, Mark, Op.cit., P.4. 

 *Gary Stanley Becker  عرؼ بأعمالو التي تيدؼ إلى تكسيع حقؿ التحميؿ في مجاؿ االقتصاد الجزئي فيما يخص الكثير مف  (1930)اقتصادم أمريكي
  أنظرle capitale humain حصؿ عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد مف األكائؿ الذيف كضعكا مفيـك رأس الماؿ البشرم1992في ’ السمككات البشرية

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Becker#Allocation_du_temps 
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نموذج تخصيص الوقت : 1 .1شكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: DUCKE Dennis, IVANY Gabor, KAN Mark  , The Shadow Economy" a critical analysis, GRIN 

 Verlag, Germany, 2008, p. 5. 

ينقسـ الكقت المتاح إلى كقت العمؿ ككقت الراحة، يتكزع كقت العمؿ عمى العمؿ . (1-1)حسب الشكؿ           
أك لغرض  الرسمي كالعمؿ غير الرسمي الذم بدكره يمكف أف يستغرؽ في العمؿ الذاتي أم لحساب الفرد  الخاص

ألف ينشطكا في  كما كيمكف أف نستنتج أف العماؿ مع قصر مدة ككقت العمؿ، لدييـ استعداد أكبر. غير قانكني
. أكثر مف أكلئؾ الذيف يعممكف لكقت أطكؿ (ر.غ.ؽ)

II.  نموذج التيرب الضريبي(Model of tax evasion) 

 النمكذج الثاني الذم يفسر كجكد األنشطة غير الرسمية ىك نظرية التيرب الضريبي، بحيث تفترض ىذه         
-عائدالنظرية أف قرارات األفراد فيما إذا كانكا سيتجنبكف دفع الضرائب أـ ال، تستند عمى التفكير مميا بشأف العبلقة 

 فقرار االحتفاظ بالنقكد مف خبلؿ التممص ، كعمى أساس ىذه النظرية فممتيرب الضريبي عكائد كتكاليؼ محتممةتكمفة
مف دفع الضرائب يعتبر بمثابة عائد محتمؿ، كمف جية ثانية ىناؾ تكاليؼ محتممة كخطر أف يصبح ىذا الفرد 

مف طرؼ السمطات األمنية، كمف المفترض أف دافعكا الضرائب يعككف جيدا متابع كعرضة لمعقاب أك  مشبكىا
 كفي ىذا اإلطار تككف أعمى االحتماالت  تكاليؼ التيرب الضريبي كىذا ما يمنعيـ مف االحتفاظ بنقكد الضرائب

 انٕلذ انسصًٙ نهؼًم

 

 

( 

 

) 

 انؼًم انرارٙ

 انٕلذ انًضزٓهك

 ٔلذ انؼًم

 

 ػًم غٛس لبََٕٙ

 ٔلذ انصفمبد 

انٕلذ 

 انًزبذ

انٕلذ غٛس انسصًٙ 

 نهؼًم

 

 

( 

 

) 

انٕلذ انصبفٙ 

نهساحخ

consumption 

time 

 

 

( 

 

) 
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بمعنى  .1ىي العكائد المتكقعة كأدناىا خطر االنكشاؼ، كاألكثر ترجيحا ىي أف دافع الضرائب سيحاكؿ التيرب منيا
. أنو سيفضؿ المخاطرة كاالحتفاظ بعكائد التيرب

تعريؼ االقتصاد غير الرسمي : المطمب الثاني 

تكجد مسميات كثيرة لبلقتصاد غير الرسمي كاالقتصاد الخفي، اقتصاد الظؿ، االقتصاد المكازم، االقتصاد         
غير المنظـ، االقتصاد األسكد، االقتصاد األرضي،االقتصاد تحت ضكء القمر، ككميا مسميات تحاكؿ إيجاد كصؼ 

كسيتـ التطرؽ إلى جممة مف تعاريؼ جاءت بيا بعض المنظمات الدكلية ككذلؾ لقت إجماعا . شامؿ ليذه الظاىرة
كمع ذلؾ فمف الصعب جدا التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ لبلقتصاد غير الرسمي ألنو يتطكر باستمرار " إال أنو .كبيرا

 2"حسب التغيرات التي تطرأ عمى النظاـ الضريبي كالمكائح التنظيمية

تعريؼ صندوؽ النقد الدولي : الفرع األوؿ

يسمى اقتصاد الظؿ باالقتصاد الخفي، أك االقتصاد غير "كاآلتي  (ر.غ.ؽ)     تعرؼ أدبيات صندكؽ النقد الدكلي 
ال يشمؿ األنشطة غير المشركعة فقط بؿ يشمؿ أيضا أشكاؿ الدخؿ التي ال  االقتصاد المكازم كىك الرسمي، أك
المتحصمة مف إنتاج السمع كالخدمات المشركعة، سكاء مف المعامبلت النقدية أك المعامبلت التي تتـ  يبمغ عنيا ك

يشمؿ جميع األنشطة االقتصادية التي تخضع لمضريبة إذا ما أبمغت بيا  (ر.غ.ؽ) كمف ثـ فإف ،بنظاـ المقايضة
 3".السمطات الضريبية

إلى أنشطة مشركعة كأنشطة غير مشركعة كىك يشمؿ جميع األنشطة  (ر.غ.ؽ)في ىذا التعريؼ  يقسـ        
.  التي في حاؿ ما إذا كانت رسمية فيي تخضع لمضرائب

تعريؼ مفوضية االتحاد اإلفريقي : الفرع الثاني

يشمؿ المنشآت التي ال يتـ تسجيميا "مف طرؼ مفكضية االتحاد اإلفريقي عمى أنو  (ر.غ.ؽ) يتـ تعريؼ         
المردكدية كما أف ليا كصكال محدكدا إلى األسكاؽ كالتسييبلت  عادة كليا مستكل منخفض مف التنظيـ كاإلنتاجية ك

كليا مباف صغيرة أك غير ثابتة كأخيرا ال تحظى باالعتراؼ كالدعـ أك . االئتمانية كالتدريب الرسمي كالخدمات العامة

                                                 

1
 DUCKE Dennis, GABOR Ivany, KAN Mark, OP.cit., P.5. 

2
، صندكؽ النقد الدكلي ، 2002، مارس 30، سمسمة قضايا اقتصادية، العدد "نمو االقتصاد الخفي" االختباء وراء الظالؿ،: شنايدر فريديريؾ ، إنستي دكمينيؾ  

شكىد  < http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf> :متاح عمى المكقع (نسخة إلكتركنية). 2. كاشنطف، ، ص
 .التعريؼ تبنى مصطمح اقتصاد الظؿ .09:15عمى الساعة .  30/05/2014: بتاريخ 

 .المرجع السابؽ، نفس الصفحة  3
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التنظيـ مف قبؿ السمطات العامة كال تتقيد بالمكائح الحماية االجتماعية كالتشريعات الخاصة بالعمالة أك أحكاـ 
. 1"كُيعتبر ىذا التعريؼ كاسعا بحيث يشمؿ المجاليف الريفي كالحضرم . السبلمة الصحية

مف ناحية خصائص معينة كالتنظيـ ك اإلنتاجية ك المردكدية  (ر.غ.ؽ)ىذا التعريؼ بأنو عرؼ   تميز   
. الحضرم كالريفي (ر.غ.ؽ)ؿ إلى األسكاؽ االئتمانية كما شمؿ التعريؼ كالمحدكديف، كصعكبة الكص

 تعريؼ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي : الفرع الثالث

 L’économie Non)تستعمؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية مصطمح االقتصاد غير المبلحظ         

Observé)اإلنتاج الخفي، اإلنتاج  غير المشركع ، القطاع غير الرسمي ، :  أنكاع ىي ة كالذم يتشكؿ مف أربع
. مؤسسات القطاع العائمي المكجية لبلستيبلؾ النيائي

I. اإلنتاج الخفي(Production Souterraine) : أنشطة منتجة كمشركعة لكنيا عمدا تختفي عف أنظار
. السمطات العامة لتجنب دفع الضرائب أك لتجنب تطبيؽ بعض المكائح التنظيمية

II.  اإلنتاج غير المشروع(Production Illégale) : عبارة عف أنشطة منتجة تكلد خدمات كمنتجات ممنكعة مف
. طرؼ القانكف أك أنيا غير قانكنية عندما تمارس مف قبؿ منتجيف ليس لدييـ ترخيص

III.  انتاج القطاع غير الرسمي(Production Du Secteur Informel:) أنشطة منتجة تمارس مف قبؿ مؤسسات
أك حجميا أقؿ مما ىك معتاد فيما يتعمؽ بعدد العامميف /غير نظامية تابعة لمقطاع األسرم، ليست مسجمة ك

. كلدييا منتج قابؿ لمتسكيؽ

IV. إنتاج القطاع األسري الموجو لالستعماؿ النيائي الخاص(Production Des Ménages Pour Leur Propre 

Usage Final) : عبارة عف أنشطة إنتاجية تترجـ في صكرة استيبلؾ أك تراكـ لمسمع كالخدمات عف طريؽ
 2 .األسر التي تنتجيا كتستيمكيا

                                                 

1
يزبثؼخ رٕصٛبد اندٔزح انضبدصخ نهدُخ ، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا:  ندُخ انؼًم ٔانشؤٌٔ االخزًبػٛخ انزبثؼخ نإلرحبد اإلفسٚمٙ 

أدٚش أثبثب ، LSAC-EXP-5-SA1553انجسَبيح حٕل االلزصبد غٛس انسصًٙ، ٔثٛمخ زلى :زفٙ إفسٚمٛب.ؽ.انؼًم ٔانشؤٌٔ االخزًبػٛخ حٕل اندزاصخ ثشأٌ ق

  .3 .، ص2009أكزٕثس02-صجزًجس28إثٕٛثٛب، 
2  Organisation De Coopération Et De Développement Économique(OCDE): Manuel Sur La Mesure de 

l’économie Non Observée, Service des Publications de l’OCDE, Paris, France, 2003, P.13 (en line) 

http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/32016147.pdf  consulté le :08/08/2014.  
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تعريؼ المكتب الدولي لمعمؿ : الفرع الرابع

كمع ذلؾ فمف المتفؽ  (ر.غ.ؽ)حسب مكتب العمؿ الدكلي ال يكجد تعريؼ مقبكؿ عالميا ينطبؽ تماما عمى         
يتميزكف  (أصحاب المشاريع)عميو أف ىذا المصطمح يشمؿ عدد معتبر مف العماؿ كالمؤسسات كالمقاكليف 

 1: فيبخصائص يمكف تحديدىا 

 سيكلة الدخكؿ في النشاط؛ االعتماد عمى مكارد محمية؛ -

 الممكية العائمية لممؤسسات؛ -
 محدكدية مستكيات األنشطة؛ -
 استخداـ تقنيات كثيفة العمؿ كمكيفة كفقا لممكارد المحصؿ عمييا كتقـك عمى المبادرات الفردية؛ -
 اكتساب الميارات مف خارج النظاـ الرسمي؛ -
 انفتاح أسكاقيا عمى المنافسة كتيربيا مف كؿ التنظيمات كالقكانيف؛ -

استعمؿ مكتب العمؿ الدكلي مصطمح اقتصاد غير رسمي ليميز فيو كؿ األنشطة االقتصادية ككؿ          
ترتيبات رسمية، ىذه األنشطة - في إطار القانكف أك الممارسة–العامميف ككذا الكحدات االقتصادية التي ال تغطييا  

ف مف الناحية العممية، كينشطكف خارج القانكف، ألنيـ ال مما يعني أنيـ غير محمي. ال تدخؿ في حقؿ تطبيؽ القانكف
اقتصاد "كاقترح المكتب أف يستعمؿ مصطمح "، 2عمييـ تكاليؼ باىظة  أك لككنو يرىؽ كاىميـ كيفرض،يعترفكف بو
ألف العماؿ كالمؤسسات في ىذا االقتصاد ينشطكف في عدة قطاعات " القطاع غير الرسمي"بدال مف" غير رسمي

. 3"كليس قطاع كحيد مف النشاط االقتصادم

في القانكف لككنو  (ر.غ.ؽ)قد أضاؼ صفة عدـ االعتراؼ التي يضعيا أصحاب أنو نبلحظ أف ىذا التعريؼ       
. كالقطاع  غير الرسمي (ر.غ.ؽ)يفرض عمييـ تكاليؼ مرىقة، كما ميز التعريؼ بيف 

                                                 

1
 Bureau Internationale Du  Travail(BIT), Méthodes et Instruments d’Appui au Secteur Informel en Afrique 

Francophone, Genève, Bureau international du Travail, 2004, p.6  disponible sur www.il0.0rg. consulté le site : 

04/05/2014.à23 :00 
2
 Bureau Internationale Du  Travail : Résolution et conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, 

adoptées le 19 juin 2002, Conférence internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, disponibles à l’adresse: 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25.pdf (p. 58). Consulté le 19-06-2015 à 13 :00. 

3
 Bureau Internationale Du  Travail : l’économie informelle ,Genève, 2007, disponible 

sur :https ://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb298/pdf/esp-4.pdf consultée le 04/05/201 5 à11 :30. 
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 1993تعريؼ المؤتمر الدولي الخامس عشر إلحصاءات العمؿ : الفرع الخامس

 عمى كضع تعريؼ ينص عمى 1993في المؤتمر الدكلي الخامس عشر إلحصاءات العمؿ     تـ االتفاؽ      
القطاع غير الرسمي بشكؿ عاـ بأنو يضـ كحدات اإلنتاج التي تعمؿ عمى نطاؽ صغير كمستكل بسيط مف " كصؼ

التنظيـ مع عدـ كجكد تقسيـ يذكر بيف العمالة كرأس الماؿ كعكامؿ إنتاج، كىدفو األساسي ىك تكليد الدخؿ كالعمالة 
غير ذات  لؤلشخاص الميتميف؛ كمف الناحية التشغيمية يعرؼ القطاع عمى حساب البمد باعتباره مجمكعة المشاريع

الشخصية االعتبارية التي تممكيا األسر المعيشية كتنتج بعض المنتجات لمسكؽ كلكنيا ال يعمؿ فييا سكل عدد 
محدكد مف العامميف، كليست مسجمة بمكجب التشريع الكطني فيما يتعمؽ عمى سبيؿ المثاؿ، الضرائب أك التزامات 

  1."الضماف االجتماعي أك القكانيف التنظيمية

 أضاؼ ىذا التعريؼ ىدؼ الكحدات اإلنتاج غير الرسمية المتمثؿ في تكليد الدخكؿ كالعماؿ، كما حدد نكعية      
. المؤسسات المتمثمة في المؤسسات ذات الشخصية االعتبارية التي تممكيا األسر المعيشية

أحد التعريفات المستخدمة بشكؿ كاسع لبلقتصاد غير الرسمي تشير إلى جميع األنشطة االقتصادية التي تسيـ      
كيعتبر المظمة لكؿ األنشطة االقتصادية التي لـ تسجؿ . في إجمالي الناتج القكمي المقدر رسميا كلكنيا غير مسجمة

 .2 في الحسابات القكمية لعدة أسباب، كالتي كاف مف المفركض أف تتضمنيا كتحتسب في الناتج المحمي اإلجمالي

يضـ كحدات اإلنتاج غير الرسمية  (ر.غ.ؽ):كمف التعاريؼ السابقة يمكف أف نستنتج التعريؼ التالي          
يتميز بخصائص تميزه عف االقتصاد كغير المسجمة لدل المصالح الضريبية كيتككف مف شقيف شرعي كغير شرعي 

ؿ إلى األسكاؽ االئتمانية كيشمؿ الحضر كالريؼ كالرسمي كالتنظيـ كاإلنتاجية كالمردكدية المحدكدة، كصعكبة الكص
 فيما أكضح 2-1كيقدـ الشكؿ المكالي.كتسيـ أنشطتو في الناتج المحمي اإلجمالي. كأصحابو ال يثقكف بقكة القانكف

. لمختمؼ الناشطيف في االقتصاد غير الرسميف

 

 

                                                 

1
نيكيكرؾ،  [عمى الخط]،منشكرات األمـ المتحدة، 1993تحديثات وتعديالت نظاـ الحسابات القومية: إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية الشعبة اإلحصائية  

متاح عمى المكقع . 111. ، صST/ESA/STAT/SERF/2/REV4/Add.1 ، 2005،كثيقة 2005
http://unstats.un.org/unsd/publication/series 14:00 عمى الساعة 10/06/2011  شكىد بتاريخ.                                                           

2
 " Umbrella for all economic activities that are not recorded in the national account for certain reasons but 

normaly should be a part of them end be accounted for in GDP)Gross Domestic Product  (Dennis Ducke, Gabor 

Ivany, Mark Kan : The shadow economy: A Critical Analysis, GRIN Verlag, Germany 2008, p. 3. 
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   مصفوفة االقتصاد غير الرسمي: (2-1)الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

:a  1993 مؤسسات القطاع غير الرسمي المعتمدة في تعريؼ المؤتمر الدكلي الخامس عشر إلحصاءات العمؿ المنعقد في b : يمثؿ األسر المنتجة لسمع تككف

. الفاتح عمى الحاالت التي ال تيتـ بيا الدراسة  تعبر الخانات المظممة بالرمادم .ىي المستيمكة النيائية ليا كأسر تشغؿ عماؿ منزلييف خدـ

 عماؿ كأسر غير مأجكريف بحيث ال يممككف عقكد عمؿ أك حماية قانكنية 1،5تعبر الخانات 2-1مف الشكؿ       
عماؿ أجراء يمتينكف : 2،6،10تعبر الخانات  ك.5 أك في مؤسسات غير رسمية 1يعممكف في مؤسسات رسمية 

 عف 4، 3تعبر الخانتيف  كما  10  قطاعات عائمية 6 أك غير رسمية 2كظائؼ غير رسمية في مؤسسات رسمية 
الخصائص غير الرسمية ألعماليـ . عماؿ كأرباب عمؿ أصحاب أعماؿ حرة يمتمككف مؤسسات خاصة غير رسمية

 عف عماؿ أجراء يعممكف في مؤسسات غير 7تعبر الخانة  ك خصائص المؤسسات التي يمتمككنياعف ناجمة 
رسمية كلكف يممككف كظائؼ رسمية كىك الحاؿ مثبل في الحاالت التي تصنؼ فييا المؤسسات غير الرسمية عمى 

منتجي : 9تعبر الخانة  ك  مجمكع تعاكنيات المنتجيف غير الرسمييف8تعبر الخانة  ك.أساس معيار كاحد كىك الحجـ
. سمع بحيث تككف األسر ىي المستيمؾ النيائي ليا

    ىذه المصفكفة تمقي الضكء عمى كضعية مختمؼ األنشطة التي يمكف أف تمارس في االقتصاد الرسمي كالغير 
الرسمي ككذا نكع كحدات اإلنتاج الممارسة ليذه األنشطة كباالتالي نكع التشغيؿ الذم يمكف أف يخمؽ في 

االقتصاديف، كالدراسة تيتـ بكؿ ما سبؽ شرحو مف خانات مرقمة فيما عدا تمؾ التي تعمؿ بصفة رسمية بالكامؿ أم 

وحدات إنتاج حسب النوع 

 
وظائؼ حسب نوع التوظيؼ 

أرباب عمؿ أصحاب أعماؿ حرة 
عماؿ 

عائمييف غير 
مأجوريف 

تعاونيات منتجيف أجيريف 

رسمي غير رسمي 
غير 

رسمي 
غير رسمي رسمي 

غير 
رسمي 

رسمي 
غير 

رسمي 
رسمي 

مؤسسات القطاع الرسمي 
 

    1 2 

7 

  

مؤسسات القطاع غير 
 aالرسمي

 
3 

 
4 

 
5 6 8 

 
 bقطاع األسر

 
9     

 اطمع  http.//www.ilo.org/public/french/standars/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi,pdf, p.139مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى :المرجع
. 10:30: عمى الساعة24/06/2014:عميو بتاريخ بتاريخ
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تمؾ المضممة بالرمادم الفاتح كما يتضح مف خبلليا افتراض الدراسة في أف ليس كؿ األنشطة رسمية بشكؿ كامؿ 
 . أك غير رسمية بشكؿ كامؿ

 المؤسسات غير الرسمية واالقتصاد غير الرسمي خصائص :   المبحث الثاني

.  كبيانيما في اآلتيمف جانبيف جانب كمي كاآلخر جزئي (ر.غ.ؽ)يمكف أف نحدد كنحمؿ أىـ خصائص           

 خصائص االقتصاد غير الرسمي: المطمب األوؿ

  1:كفقا لمنظمة العمؿ الدكلية فالخصائص الرئيسية لبلقتصاد غير الرسمي ىي         

 .ال تفرض عمييا ضرائب(ر.غ.ؽ)بسبب قمة العكائد المتأتية مف أنشطة : الدخؿ المنخفض   - 
احتماؿ التعرض لمطرد في أم كقت؛ : عدـ توفر اآلماف الوظيفي - 
 .بيف األطفاؿ ك النساء كالشباب:  التمييز   -
  بسبب الدخؿ المنخفض كاالعتماد عمى األعماؿ كثيفة اليد العاممة ؛:طوؿ ساعات العمؿ- 
فالعاممكف ال يتمتعكف بالتأميف الصحي، كال يستفيدكف مف : قمة االنضماـ إلى الضماف االجتماعي أو عدمو- 

 منح التقاعد أك التأميف عمى األمراض أك البطالة ؛
 يتـ التدريب عمى يد صاحب العمؿ كالمالؾ ؛  :انخفاض مستوى التدريب- 
 .  بسبب تردم ظركؼ كشركط العمؿ: انعداـ السالمة المينية  -

  . (النقابات العمالية) انعداـ أو قمة التمثيؿ العمالي- 

خصائص الوحدات االقتصادية غير الرسمية :   الفرع األوؿ

  2:مف ناحية الكحدات االقتصادية غير الرسمية  بالخصائص التالية (ر.غ.ؽ) يتميز         

سيكلة العمؿ فيو فبل يحتاج إلى إجراءات كمعامبلت معقدة بسبب عدـ االعتراؼ باألطر القانكنية  -
 كالتنظيمية؛ 

 . كجكد عبلقة عمؿ خاصة  كعدـ االنتظاـ في الدفع أك عدـ سداد األجكر -
 عدـ كجكد تنظيمات عمالية؛ -

                                                 

1
 Socialalert: the informal economy ] en line[ on site www.socialalert.org/pdf/1808brochENGred.pdf  p12.  

Consulted   25/06/2014 à 21:20. 
 
2
 Ibid., p.13. 
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 استبعاد العماؿ مف نظاـ الضماف االجتماعي؛ -
 عدـ التمتع بالحصكؿ عمى المنافع العامة، كالخدمات، مثؿ القركض، المعمكمات التجارية، التدريب؛  -
 التعرض المستمر لتدخؿ السمطات كلممضايقات، ألنيـ يعتبركف عادة عماؿ غير قانكنييف؛ -
استبعاد مبيعات ىذه المؤسسات مف اإلحصاءات الرسمية، حتى لك كانت مساىمتيـ االقتصادية أعمى مف  -

 . نظيراتيا مف المؤسسات الرسمية
الطابع غير الرسمي لؤلنشطة يجعؿ مف تكاليفيا مرتفعة جدا أك ألف عممية إضفاء الطابع الرسمي عمييا - 

. إلى حد كبير، كتأخذ كقتا طكيبل معقدة
صاحب العمؿ ىك المدير كال يكجد فصؿ بيف اإلدارة كالممكية كما يعتمد النمط العائمي في عمؿ الكحدات -   

 غير الرسمية؛
. تتصؼ أغمب الكحدات بصغرىا كفي حاالت كثيرة يتـ استخداـ المنازؿ كأماكف لتصنيع السمع- 

 خصائص المؤسسات غير الرسمية حسب دراسة مسحية لمبنؾ الدولي: الفرع الثاني

في  ثبلث   مؤسسة صغيرة رسمية كغير رسمية تـ مسحيا600في استطبلع أجراه البنؾ الدكلي شمؿ             
الككت ديفكار كمدغشقر كمكريشيكس، ك التي تنشط في مجمكعات متنكعة مف األنشطة التجارية، بما :دكؿ كىي 

في ذلؾ إنتاج األغذية كالمبلبس الجاىزة ك صناعة المنسكجات كالصناعات التحكيمية، كتجارة التجزئة كتجارة 
 1: خمصت الدراسة إلى النتائج التالية كالجممة، كالخدمات

I.  مف ناحية المستوى التعميمي
 ممف شمميـ االستطبلع مف أصحاب المشاريع في االقتصاد الرسمي لدييـ مستكل % 73 بينت الدراسة أف     

ك أف  أصحاب المشاريع في االقتصاد الرسمي ، لدييـ .  في االقتصاد غير الرسمي% 54ثانكم أك جامعي مقابؿ
 13.2مستكل تعميمي ك خبرة أكبر مف أصحاب المشاريع في االقتصاد غير الرسمي، كأف لدييـ في المتكسط خبرة 

 .ةسنة، مقابؿ خبرة أقؿ مف سنتيف لدل أصحاب المشاريع غير الرسمي
 
 

                                                 

1 LEINO Jssica, Formal and Informal Microenterprises, Enterprise Surveys N °5, 2009, World Bank Group, 

http://www.enterprisesurveys.org/ResearchPapers/Formal_informal_microenterprises.aspx  consulté le 21/05/2014 à 17:00. 
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II.  مف ناحية التمثيؿ النسوي 
  بينت الدراسة أف معدالت ممكية اإلناث أعمى في القطاع غير الرسمي مما ىي عميو في االقتصاد                    

أف ممكية العنصر النسكم في  الرسمي عمى الرغـ مف أف صاحبات المشاريع تمثمف دائما أقؿ مف نصؼ العينة ك
القطاعات غير الرسمية أعمى منيا في القطاعات الرسمية كيبلحظ ذلؾ خاصة في قطاع إنتاج األغذية كقطاع 

. تجارة التجزئة كالقطاعات األخرل
 ما يقكد إلى الدكر الذم يمكف أف يأخذه ،ىي األعمى (ر.غ.ؽ)   تمت مبلحظة أف نسبة القطاع المنتج في           

في البناء االقتصادم مف خبلؿ تحكلو مف قطاع غير منتج يعتمد سابقا عمى الخدمات كالتجارة كالتعامبلت التقميدية 
.  كالمقايضة إلى قطاع منتج يمكف أف يساىـ في خمؽ قيمة مضافة في االقتصاد في التجارة

III. التقميد وعدـ كفاية رأس الماؿ 

بعدـ كفاية رأس الماؿ فالصناعات الصغيرة المنتشرة فيو تصنع كؿ شيء مف المبلبس  (ر.غ.ؽ)  يتميز          
كاألحذية إلى تقميد الساعات كالحقائب ذات العبلمة العالمية، ككجكد كرش تصنع كتعيد تصنيع اآلالت كؿ أنكاع 

. السيارات،  كما تكجد صناعات بأكمميا تعمؿ عمى كصبلت سرية لمكيرباء، كالمياه

كىذا يقكد إلى تسميط 1 لكحظ في بمداف كركسيا أنشطة أكثر تطكرا مف قبيؿ إنتاج معدات الكمبيكتر كالبرمجيات   ك 
. الضكء ع المككنات كالتركية التي يتألؼ منيا ىذا االقتصاد

 مكونات االقتصاد غير الرسمي:  المطمب الثاني

مف تركيبة معقدة مف الشرائح، ما يجعؿ مف تحميؿ مككناتو لفيـ مف يعمؿ فيو أمرا ضركريا  (ر.غ.ؽ)     يتككف 
ثـ  (ر.غ.ؽ)سيتـ التطرؽ إلى ظركؼ العمؿ في  (ر.غ.ؽ)كقبؿ معرفة مف يعمؿ في . كصعبا في نفس الكقت

. تمثيؿ النساء كالشباب كاألطفاؿ في ىذا االقتصاد

 العمؿ في االقتصاد غير الرسمي :الفرع األوؿ 

 مف مجمكع العمالة في العالـ كيعتبر العمؿ غير الرسمي الشكؿ %61.2  ما نسبتو(ر.غ.ؽ)يمثؿ العماؿ         
المنخفض كالمتكسط خاصة في إفريقيا، كما أف ال يمكف إنكار نسبتو في بعض   السائد في البمداف ذات الدخؿ

 . يمثؿ العمؿ غير  الرسمي في العالـ3-1كالشكؿ . 1االقتصادات ذات الدخؿ المرتفع

                                                 

1
 .29. سر رأس الماؿ، مرجع سابؽ، ص: ىرناندك دم سكتك  
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Source: International labour office, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture , third 

edition.ILO, Geneva,2018.P.13 

كاستنادا لنتائج دراسة أخرل  لمنظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم  3 -1انطبلقا مف الشكؿ        
(OCDE) 1.8)مميارات عامؿ في العالـ، يجرم تكظيؼ حكالي الثمثيف  (3)ة  فمف بيف ثبلث2009 أجريت سنة 

 كارتفعت النسبة في ،2 40% مميار عامؿ أم بنسبة 1.2 مقابؿ %60أم بنسية ( ر.غ.ؽ)في   (مميار شخص
  ادةم سنكات كبمعدؿ ز(7) سبعة مميكف عامؿ غير رسمي في ظرؼ200مميار عامؿ أم بزيادة  2 إلى 2016

.  كىذه زيادة تستدعي الكقكؼ عندىا كثيرام، مميكف عامؿ غير رسـ2.82سنكية يقدر بأكثر  مف 

 االقتصاد غير الرسمي ظروؼ العمؿ في : الفرع الثاني

ؿ أقؿ كما أف حقكقيـ األساسية ىي األكثر عرضة لمخطر كعمى دخ بشكؿ عاـ (ر.غ.ؽ)      يحصؿ العماؿ في 
 فمعظـ العمالة غير الرسمية ليس لدييا حماية كافية مف المشاكؿ الصحية، كتعمؿ في ،كيصعب الدفاع عنيا

الذم يكضح نسبة  ( 4-1 )أنظر الشكؿ دكف أم تعكيض كفي أم لحظة ظركؼ خطيرة، كىي معرضة لمطرد
 .راعةزالتكظيؼ غير الرسمي كالتكظيؼ الرسمي كالعمؿ المنزلي حسب المناطؽ، كذلؾ مع كبدكف ادخاؿ اؿ

                                                                                                                                                                       

1
 International labour office, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture , third 

edition.ILO, Geneva,2 018.P.13. 
2
 OCDE, l’Emploi Informel dans les pays en développement, Centre de  Développement de l’OCDE, 2009, 

LABORSTAT, OIT ; Global Employment Trends, OIT, janvier2009. Disponible sur site : 

www.oecd.org/dev/pauvrete/emploi/42529344.pdf consulté le:08/08/2014 à 9 :30. 

 

 نسبة العمل غير الرسمي في العالم:3-1شكل 
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بنسبة نبلحظ أف أكبر نسبة تكظيؼ لمعمالة غير الرسمية غير الزراعية ىي في إفريقيا  ( 4-1)مف الشكؿ       
 %20.8ػكتأتي أكربا كأسيا الكسطى بأقؿ نسبة تشغيؿ غير رسمي ب68.6%  تمييا الدكؿ العربية اإلفريقية% 85.8

كضعيفة الدخؿ كتشكك مف مشاكؿ في التنمية كمف تعقد التنظيمات  ىذا بككنيا بمداف متخمفة  كيمكف أف نفسر
كتتجو نسبة العمالة غير كالعمؿ فيو  (ر.غ.ؽ)قراطية، كىي عكامؿ تشكؿ أرضية خصبة لنمك بيرككالممارسة اؿ
فضبل عف  الرسمي  الصعبة نتيجة فقداف الكظائؼ في االقتصادقاالقتصادم الزيادة خبلؿ الفترات الرسمية نحك

 .مداخيؿ في طبقات المجتمع بمختمؼ تمثيبلتو انخفاض األجكر كاؿ

تمثيؿ النساء والشباب في االقتصاد غير الرسمي : الفرع الثالث   

مف الفئة الشبانية في العالـ في  % 85 سنة نصؼ سكاف العالـ، كيعيش 24 تشكؿ الفئة الشبانية دكف سف          
 الدكؿ النامية، أيف تتكجو فرص العمؿ فييا إلى االقتصاد غير الرسمي، كبناء عمى مؤشرات منظمة العمؿ الدكلية

 مف فرص العمؿ الجديدة حكؿ العالـ يتـ إيجادىا ضمف القطاع الحضرم غير الرسمي، كتجدر %85فيناؾ حكالي 
    1.األحياء القصديريةاإلشارة إلى أف غالبية الشباب العامميف في االقتصاد الحضرم غير الرسمي ىـ مف سكاف 

                                                 

1
، 2007 ، الطبعة العربية ، يكنيك1، حكار المكئؿ، العدد أعداد متزايدة  مف الشباب في القطاع غير الرسمي: برنامج األمـ المتحدة لممستكطنات البشرية 

 .9.  ص،عماف، برنامج األمـ المتحدة لممستكطنات البشرية

 

 2016نسبة التوظيف غير الرسمي و الرسمي والعمل المنزلي  سنة : 4-1الشكل

Source: International labour office, Women and Men in the Informal Economy a statistical 

Picture , Op, Cit, .P.14 
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مف إجمالي فرص العمؿ خارج الزراعة % 92حيث ُيشكمف  (ر.غ.ؽ)يتـ تشغيؿ النساء بشكؿ كبير جدا في     ك 
 يمثؿ النسبة المئكية 5-1الشكؿ رقـك (ر.غ.ؽ) كتعتبر إفريقيا األكثر تكظيفا لمنساء في 1 (لمرجاؿ% 71مقابؿ )

 .في دكؿ إفريقية معينة(ر.غ.ؽ)لئلناث كالذككر الشباب العامميف في 

 

 
Source. OIT, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture, Op; Cit, .P27 

 كأف %89.2 أف نسب التشغيؿ غير الرسمي في افريقيا مرتفعة جدا تصؿ إلى 5-1يظير جميا مف الشكؿ      
 إذا ما شممت الزراعة كنشير إلى أف  %92.1 تقدر نسبتيف بػػالنساء ىف مف يمثمف أكبر نسبة في ىذا االقتصاد إذ 

 2018 كأف دكؿ شماؿ إفريقيا التي شمميا تقرير منظمة العمؿ الدكلية لسنة 2016ىذا اإلحصائية ترجع إلى سنة 
بسبب عدـ تكفر البيانات  التقرير مف  تكنس كالمغرب كاستبعدت الجزائركضـ ثبلث دكؿ عربية فقط ىي مصر

                                                 

متابعة تكصيات الدكرة السادسة لمجنة ، تأثير األزمة العالمية عمى العمالة وسوؽ العمؿ في إفريقيا: لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية التابعة لئلتحاد اإلفريقي 1
أديس أبابا ، LSAC-EXP-5-SA1553البرنامج حكؿ االقتصاد غير الرسمي، كثيقة رقـ :رفي إفريقيا.غ.العمؿ كالشؤكف االجتماعية حكؿ الدراسة بشأف ؽ

 04/06/2014 شكىد بتاريخ http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-SA1553 ،متا ح عمى المكقع 2009أكتكبر02-سبتمبر28إثيكبيا، 
  5. ، ص (20:00عمى الساعة 
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 . النسبة الرجال والنساء العاملين في االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا5-1:الشكل
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 نسب التكظيؼ بيف الرجاؿ كالنساء حسب القطاعات في 1-1حكؿ التكظيؼ غير الرسمي بيا كيكضح الجدكؿ 
  .مصر كتكنس كالمغرب

  * بيف الرجاؿ والنساء حسب القطاعات في مصر وتونس والمغرب غير الرسمينسب التوظيؼ: 1-1الجدوؿ
 %الخدمات %الصناعة  %الزراعة المجموع % 

نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع  

 24.3 45.9 41.0 48.7 68.3 67.5 99.3 97.7 98.2 57.3 64.8 63.3مصر 

 65.0 74.3 72.5 73.0 81.4 80.3 92.6 90.6 90.9 73.9 81.1 79.9المغرب  

 49.1 50.5 50.1 41.0 65.2 60.7 95.5 85.7 88.1 54.7 60.0 58.8تونس 

    Source. International labour office, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture, Op; Cit, .P115. 

 أف قطاع الزراعة يشغؿ أكبر نسب التشغيؿ مف الجنسيف يميو قطاع الصناعة ثـ 1-1يكضح الجدكؿ        
الخدمات كما يبلحظ أف تمثيؿ الرجاؿ في قطاعي الصناعة كالخدمات في البمداف الثبلث أكبر مف النساء ماعدا في 

 كمف الجدكؿ نستنتج دكر العمالة غير الرسمية في القطاعات الصناعية كالخدمية كالزراعة بشكؿ .قطاع الزراعة
 .أكبر كبالتالي يمكف أف نتخيؿ حجـ القيمة المضافة الداخمة في إنتاج ىذه القطاعات

تمثيؿ  األطفاؿ في االقتصاد غير الرسمي  :الفرع الرابع

كغالبا ما تعمؿ ضمف أكثر أشكاؿ العمؿ خطكرة كقدرت منظمة العمؿ  (ر.غ.ؽ) تنتشر عمالة األطفاؿ في        
كقد .  سنة يشارككف في عمؿ الطفؿ عبر العالـ17 سنكات ك5 مميكف طفؿ تتراكح أعمارىـ بيف 217.7الدكلية أف 

 مميكف طفؿ في إفريقيا 49.3كما يعتبر . مميكف مف ىؤالء يمارسكف أسكء أشكاؿ عمؿ الطفؿ162.3 فُكِجد أ
إلى جانب تمثيؿ النساء كالرجاؿ ككذا األطفاؿ في االقتصاد غير الرسمي  1 جنكب الصحراء مف الناشطيف اقتصاديا
 .نجد تمثيبل مييمنا لمكحدات غير الرسمية

تمثيؿ الوحدات االقتصادية غير الرسمية  نسب : الفرع الخامس

تمثؿ الكحدات االقتصادية غير الرسمية السمة الغالبة في االقتصاد غير الرسمي كتتشكؿ مف العامميف          
جماال معظـ  لحسابيـ الخاص أك ما يطمؽ عمييـ بالمقاكليف غير الرسمييف كالعامميف في االقتصاد غير الرسمي، كا 

                                                 

*
رى أخر ْرِ انجهداٌ انثالس الَٓب ْٙ انزٙ اصزدبثبد الحصبءاد يكُت انؼًم اندٔنٙ ٔرى اخرْب يدزًؼخ ػهٗ أَٓب رًثم َضت ندٔل ػسثٛخ   
1

 .20- 19.يسخغ صبثك،ص ص، تأثير األزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: ندُخ انؼًم ٔانشؤٌٔ االخزًبػٛخ انزبثؼخ نإلرحبد اإلفسٚمٙ  
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في الدكؿ  %90.8 في إفريقيا ك %92.4كترتفع إلى % 80.9الكحدات االقتصادية ىي غير رسمية كتمثؿ 
.  كىذا يقكدنا إلى تسميط الضكء بشكؿ أكبر عمى حجـ ىذا االقتصاد كطرؽ تقديره لمعرفة أىميتو1العربية

أىميا سيكلة العمؿ فيو كاالستخداـ : ر يتميز بعدة خصائص.غ.       مف العرض السابؽ يمكف القكؿ أف ؽ
كظركؼ العمؿ فيو صعبة كتمثؿ  (شباب أطفاؿ كنساء كذكم احتياجات)المكثؼ لميد العاممة إلى جانب تنكعيا 

 .الكحدات غير الرسمية السمة الغالبة فيو كفي اقتصاديا البمداف النامية عامة كالعربية خاصة

 ونتائج قياسو االقتصاد غير الرسمي طرؽ تقدير حجـ : المبحث الثالث

 لصياغة كتقييـ السياسات ا أساسي أمرا     تعتبر الباحثة أف اإلحاطة بطرؽ قياس االقتصاد غير الرسمي يعتبر
ا لـ يتمكف مف تحديد حجمو كبالتالي إدراجو في الحسابات الكطنية إذ، ؼمالفعالة لدعـ االندماج إلى االقتصاد الرسـ

ستككف الحمكؿ المقترحة لبلندماج مبتكرة كغير ذات مصداقية، ك في ىذا الجزء سيتـ تبياف أىـ طرؽ قياس 
. ككذا االنتقادات المكجية لكؿ طريقة كأحدث نتائج قياسو التي تـ التكصؿ إلييا  في بعض الدكؿ (ر.غ.ؽ)

  طرؽ تقدير حجـ االقتصاد غير الرسمي:المطمب األوؿ

ىي الكيفية التي تمكف مف جعؿ شيء يتـ في الخفاء شيئا  (ر.غ.ؽ)       إف أكبر الصعكبات التي تكاجو قياس 
نو مف الناحية العممية فإف األنشطة غير الرسمية تترؾ أثارا في بعض النكاحي مف االقتصاد أقابؿ لمقياس كميا؟ إال 

كتتبايف .  يمكف تطكير نماذج كطرؽ تحميمية لتقدير حجـ االقتصاد غير الرسميرالرسمي، كأنو مف خبلؿ ىذه اآلثا
 طريقة مثمى يمكف اختيارىا بسبب االفتقار إلى تكجد الحسب الطريقة المتبعة في التقدير، كما  (ر.غ.ؽ)تقديرات 

تسـ بجكانب قكة كضعؼ، كتتحدد الطرؽ المتفؽ عمييا ت طريقةالمعمكمات الكافية حكؿ االقتصاد غير الرسمي، فكؿ 
 .المناىج المباشرة، المناىج غير المباشرة، نمكذج النماذج:  ىيعمكما في ثبلث مناىج

 المناىج المباشرة:  الفرع األوؿ

 المناىج ـمباشرة مف طرؼ العامميف فيو كتنقس (ر.غ.ؽ)تعتمد المناىج المباشرة في الحصكؿ عمى معمكمات عف   
 2 . طريقة المسح بالعينة، كطريقة تدقيؽ الحسابات الضريبيةىماالمباشرة بدكرىا إلى طرقتيف 

 

                                                 

1
 International labour office, Women and Men in the Informal Economy a statistical Picture, Op. cit., p17 

2
 DUCKE Dennis, IVANY Gabor, KAN Mark: The Shadow Economy- A critical Analysis,Op.cit., p. 16. 
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I.   طريقة المسح بالعينات 

كمصممة بشكؿ جيد،  مف كاقع بيانات المسح، بحيث تككف العينات مختارة (ر.غ.ؽ)يتـ تقدير حجـ            
مستعديف لمتزكيد  كتقـك عمى أساس إجابات تطكعية لممبحكثيف، الذيف يككنكف في الغالب متردديف كغير

َـّ فاإلجابات المعتمدة عمى المعمكمات التطكعية . بالمعمكمات المطمكبة مف خبلؿ تقديميـ لمحد األدنى منيا كمف َث
 فإف الميدانيةيجب أف تنتقد كتدرس كتعالج ألنيا سريعة التقمب بطبيعتيا، ككما ىك الحاؿ في جميع الدراسات 

أىـ ميزة ك. دقة النتائج تتكقؼ عمى مدل دقة األسئمة كمدل تجاكب المبحكثيف معيا إضافة إلى سرية اإلجابات
كطبيعة  (ر.غ.ؽ)في ىذه الطريقة ىي المعمكمات التفصيمية التي يمكف الحصكؿ عمييا عف ىيكؿ األنشطة في 

 .1 العمالة فيو

II. طريقة تدقيؽ الحسابات الضريبية  

مف خبلؿ تحميؿ التناقضات  (ر.غ.ؽ) تحاكؿ طريقة تدقيؽ الحسابات الضريبية أف تكشؼ عف أنشطة        
 كلكشؼ التيرب الضريبي، تختار السمطات ،المكجكد بيف الدخؿ المصرح بو لمسمطات الضريبية كالدخؿ الحقيقي

كمف خبلؿ . المالية عينة مف أشخاص كتجبرىـ تحت ضغط العقكبات الجزائية باإلقرار بدخكليـ الخاضعة لمضريبة
مف خبلؿ الفحص الدقيؽ كالمراجعة يتـ التكصؿ إلى نسبة "االختبلفات بيف الدخكؿ المبمغ عنيا كالدخكؿ الحقيقية ك

َـّ إلى حجـ االقتصاد غير الرسمي، كقد أعطى ىذا المدخؿ في قياس حجـ   (ر.غ.ؽ)التيرب الضريبي، كمف َث
كفي دراسة أجريت في الكاليات . نتائج تكاد تككف دقيقة إلى حد ما لكمية الدخكؿ التي يتـ إخفاؤىا مف قبؿ الممكليف

 مف دافعي الضرائب، التي تمت مراجعة كتدقيؽ حساباتيـ تبيف أف عممية 50000المتحدة عمى عينة مككنة مف 
 ك المشكمة في 2"%60إخفاء المستكل الحقيقي لمدخؿ ترتفع لبعض األفراد إلى مستكيات خطيرة، ربما تصؿ إلى 

ىذه الطريقة ىي أف أفراد العينة لـ يتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كلكف تـ االختيار عؿ أساس مف ىـ األكثر 
 .3 كبناء عميو فالنتائج المحصؿ عمييا غير ممثمة لممجتمع،احتماال مف غيرىـ ألف يتيربكا مف الضرائب

                                                 

1
 Ibid., p18. 

2
. 57.مرجع سابؽ، ص: عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم  

3
  Dennis DUCKE, Gabor IVANY, Mark KAN, Op.cit., p18 
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المناىج غير المباشرة : الفرع الثاني

كتستخدـ مؤشرات اقتصادية  كىي في الغالب مداخؿ في االقتصاد الكمي،"المؤشرات"     تسمى أيضا بمناىج 
إحصاءات  :1ىي (ر.غ.ؽ)بمركر الكقت كتتضمف خمس مؤشرات  تترؾ آثارا عمى  (ر.غ.ؽ)عديدة عف تطكر 

 (استيبلؾ الكيرباء)الحسابات القكمية، إحصاءات القكل العاممة، المعامبلت،الطمب عمى النقكد، المدخبلت المادية 
 :كشرحيا في اآلتي

I.  إحصاءات الحسابات القومية

عمى أساس االختبلؼ المكجكد بيف إحصاءات الدخؿ كاإلنفاؽ في الحسابات  (ر.غ.ؽ)      يتـ تقدير النمك في 
الكطنية كيقكـ ىذا المدخؿ عمى فرض أف األفراد يحصمكف عؿ دخكؿ مف مصادر مختمفة، كأف جانبا مف ىذه 

الدخكؿ ال يتـ اإلفصاح عنيا أك عمى األقؿ يتـ إخفاء جانبا منيا، لكف ىذه الدخكؿ سكؼ تتحكؿ إف عاجبل أـ آجبل 
، ككفقا ليذا المؤشر يمكف تقدير 2لف تظير في صكرة دخؿ بؿ في صكرة إنفاؽ (ر.غ.ؽ)إلى إنفاؽ كعميو فتعامبلت 

 مقارنة الدخؿ كاإلنفاؽ عمى المستكل الكمي كمقارنة الدخؿ كاإلنفاؽ عمى المستكل :عمى مستكييف (ر.غ.ؽ)حجـ 
، كفي مجاؿ المحاسبة الكطنية يجب أف يتعادؿ مقياس دخؿ الناتج الكطني مع مقياس إنفاؽ الناتج (األسر )الفردم

ذا ما تـ . الكطني، كبالتالي فإف الفجكة بيف الدخؿ كاإلنفاؽ يمكف استخداميا كمؤشر لحجـ االقتصاد غير الرسمي كا 
 3 . االقتصاد غير الرسميفقياس كؿ عناصر اإلنفاؽ دكف حدكث أخطاء فإف ىذا المؤشر يعطي تقديرا جيدا ع

 حسابات الناتج الكطني ُتسبب أخطاء التجميع الناتجة عف االنتقادات المكجية ليذا المنيج ىي أف كؿ ىـأ        
 4."خطأ في اإلحصاءات كبالتالي عدـ دقة تقديرات االقتصاد غير الرسمي

II.  (القوى العاممة الرسمية والفعمية التبايف بيف)إحصاءات القوى العاممة 

 يمكف النظر إلى انخفاض مشاركة العمالة في االقتصاد الرسمي كمؤشر عمى زيادة أنشطة االقتصاد غير        
الرسمي، كذلؾ مع افتراض أف القكل العاممة تشارؾ بنسبة ثابتة عمكما، كبالتالي فإف انخفاض حجـ المشاركة في 

كأحد نقاط ضعؼ ىذا المنيج  . االقتصاد الرسمي يمكف اعتباره مؤشر عمى تزايد األنشطة في االقتصاد غير الرسمي

                                                 

1
 SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries, july 2007 avaible on :http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 

seen( 04/06/2015at 14: 40).  P. 39. 
 .59. مرجع سابؽ، ص:  عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم 2
3
. 60.  انًسخغ َفضّ، ص 

4
DUCKE Dennis, IVANY Gabor, KAN Mark, op, cit., p18. 
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تكمف في أف االختبلفات في نسب المشاركة يمكف أف يرجع إلى أسباب أخرل غير االقتصاد غير الرسمي، إضافة 
. كيممككف كظائؼ في االقتصاد الرسمي في نفس الكقت (ر.غ.ؽ)إلى ككف األشخاص يمكف أف يشارككا في 

III.  منيج المعامػػالت

 كيقكـ ىذا المنيج عمى افتراض أف ىناؾ عبلقة ثابتة عبر الزمف *"فييغ إدغار"َطكر ىذا المنيج مف قبؿ         
:  التالية **(Fisher )بيف حجـ المعامبلت كالناتج اإلجمالي الكطني كما تمخصو معادلة فيشر

 . دكمية النقك:   M :حيث

 : V      سرعة دكراف النقكد . 

P         :المستكل العاـ لؤلسعار  .

T         :إجمالي حجـ المعامبلت أك المبادالت . 

فتعبر عف الناتج  (M*V)عف حجـ المعامبلت الكمي أك الطمب عمى النقكد أما العبلقة  (P*T)تعبر العبلقة 
  .أك عرض النقكد (غير رسمي+ الرسمي  )الكطني اإلجمالي االسمي

بطرح إجمالي الناتج الكطني الرسمي مف إجمالي الناتج  (ر.غ.ؽ)كبناء عمى ىذه العبلقة يتـ تقدير حجـ           
الكطني االسمي كما كيفترض ىذا المنيج كجكد سنة أساس ال يكجد فييا اقتصاد غير رسمي كبالتالي فنسبة القيمة 

إلى الناتج الكطني االسمي كالذم يساكم في سنة األساس الناتج الكطني الرسمي تككف  (P*T)النقدية لممعامبلت 
  الرسمي   الرسمي كغيريفكما يفترض ىذا المنيج أف جميع المعامبلت التي تتـ في االقتصاد ،1 ثابتة عبر الزمف

. ال بد كأف تككف معامبلت نقدية كبالتالي تستبعد المعامبلت التي تتـ في صكرة مقايضة

                                                 

*
 Edgar feige أستاذ فخرم لبلقتصاد في جامعة كيسككف سكف مادم سكف في الكاليا ت المتحدة األمريكية، لو أزيد مف ثمانييف منشكرا مف كتب كمجبلت 

 ، بسبب أبحاثو حكؿ العالـ حكؿ االقتصاد الخفي لمدة the father of Underground Economy analysisالعممية سمي بأب التحميؿ في االقتصاد الخفي 
متفرغ حاليا في البحث عف االقتصاد الخفي في بمداف التحكؿ .1989التيرب الضريبي كتشكه المعمكمات : مف بيف مؤلفاتو االقتصاد الخفي .ثبلثيف سنة

 http://wisc.academia.edu/EdgarFeige.:أنظر المكقع. االقتصادم ، كاإلصبلحات الضريبية في القرف الحادم العشريف
، دار البعث لمطباعة كالنشر، بدكف  طبعة،  قسنطينة،  "النظريات النقدية"  لتكضيحات أكثر حكؿ معادلة التبادؿ لفيشر أنظر مركاف عطكف، مقاييس اقتصادية**

 .99-94. ، ص ص1989
1
 SCHNEIDER Friedrich , ENSTE Dominik: Op., Cit. pp. 40-41." on durability of bank notes in term of the 

quality of paper on which they are printed" 

M*V=P*T 
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 (ر.غ.ؽ) كسنة أساس في الكاليات المتحدة األمريكية أيف يككف 1939 أنو اختار سنة "فييغإدغار "كيشير      
افترض أف نسبة قيمة المعامبلت إلى قيمة الناتج الكطني اإلجمالي خبلؿ سنة األساس ثابتة  ك فييا مساكيا لمصفر

 1976 عاـ %21.7إلى 13.2%كاستطاع أف يصؿ إلى نسبة لبلقتصاد غير الرسمي في حدكد  10.3ػػكتقدر ب
 مع اتخاذ 1980، كقاـ بتكرار التجربة عاـ 1977 مف القيمة المسجمة لمناتج الكطني سنة %33.1ك25.5%كبيف 
  اإلجماليالكطني مف الناتج % 28في أمريكا يصؿ إلى (ر.غ.ؽ)سنة أساس كتكصؿ إلى أف حجـ ؾ 1964سنة 
  1 .1989 سنة كذلؾ

بالرغـ مف جاذبية ىذه الطريقة مف الناحية النظرية   أىـ االنتقادات المكجية ليذا المنيج ىي أنو  كانت مف        
: 2 كىيإال أنيا صعبة التطبيؽ ك تحمؿ العديد مف نقاط الضعؼ

 ،افتراض سنة أساس ال يكجد فييا اقتصاد غير رسمي 

 افتراض ثبات نسبة المعامبلت عمى الناتج الكطني الرسمي خبلؿ فترة محددة. 

  يجب أف تككف األرقاـ الدالة عمى إجمالي حجـ (ر.غ.ؽ)لمحصكؿ عمى تقديرات مكثكؽ فييا حكؿ ،
  .المعامبلت دقيقة كمتاحة، كىذه المسألة مف الصعب تحقيقيا في المعامبلت النقدية

ىذا المنيج أف االختبلؼ بيف إجمالي قيمة المعامبلت كالناتج القكمي اإلجمالي الرسمي ترجع إلى      يفترض 
االقتصاد غير الرسمي، كىذا يعني أف قدر كبير مف البيانات يجب أف يتكفر الستبعاد معامبلت مالية مشركعة ليس 

 .ليا عبلقة باالقتصاد غير الرسمي

IV.  منيج الطمب عمى النقود

 حيث (Philip Cagan) مف طرؼ فيميب كاغاف 1958 ِاسُتعمؿ منيج الطمب عمى النقكد ألكؿ مرة سنة            
في الكاليات  (كأحد أسباب االقتصاد غير الرسمي)قاـ بحساب مدل االرتباط بيف الطمب عمى النقكد كِثَقؿ الضرائب 

 باستعماؿ 1977في   ( Gutmann)، بعدىا بعشريف سنة قاـ قكتماف1955-1919المتحدة األمريكية خبلؿ الفترة 
 .نفس المنيج لكف بدكف إجراءات إحصائية

                                                 

1
. 72-68.  مرجع سابؽ، ص ص: عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم 

2
 SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op. cit., p. 41. 
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 بحيث قدر دالة الطمب عمى 1983-1980 كذلؾ بيف( Cagan) منيج كاغاف (Vito Tanzi )كقد طكر فيتك تانزم
.  كذلؾ بيدؼ حساب االقتصاد غير الرسمي1980-1929النقكد السائمة في الكاليات المتحدة األمريكية لمفترة 
تتـ في شكؿ مدفكعات نقدية، حتى ال تترؾ أم آثار  (الخفي )كيفترض منيجو أف صفقات االقتصاد غير الرسمي

سكؼ تتبعيا زيادة في الطمب عمى (ر.غ.ؽ)كبالتالي فالزيادة في حجـ . ممحكظة مف طرؼ السمطات الضريبية
 1:النقكد، كيتـ ذلؾ كفؽ لممعادلة التالية

ln (C / M2)t = βO + β1 ln (1 + TW)t + β2 ln (WS / Y)t + β3 ln Rt + β4 ln (Y / N)t + ut 

β1 > 0, β2 > 0, β3 < 0, β4 > 0 

. إلى المكغاريتـ الطبيعي: Inحيث تشير 

C / M2  :نسبة المدخرات النقدية إلى الحسابات الجارية كحسابات الكدائع .

TW  : (لتعكيض التغيرات في حجـ االقتصاد غير الرسمي)كزف معدؿ متكسط الضريبة 

 WS / Y : (لحصر تغيرات الدفع كأشكاؿ النقكد المدخرة)نسبة المرتبات كاألجكر بالنسبة لمدخؿ الكطني 

R : (لحصر تكمفة المدخرات النقدية  ).الفائدة المدفكعة عمى كدائع االدخار 

 Y / N: دخؿ كؿ فرد .

كتـ تطبيقو عمى كثير مف دكؿ منظمة  كيعتبر الطمب عمى النقكد أحد الطرؽ المستخدمة بشكؿ كبير          
عمى الرغـ مف االستعماؿ الكاسع ليذا المنيج إال أف أكثر ، ك(OCDE)التعاكف كالتنمية في المجاؿ االقتصادم

 2: اآلتياالنتقادات المكجية إليو تمثمت في

 .نقدا (ر.غ.ؽ)تتـ كؿ الصفقات في  -

 .أغمب الدراسات تركز عمى عامؿ كاحد فقط كىك عبء الضريبة كسبب في كجكد االقتصاد غير الرسمي -
 .كثرة المكائح كاإلجراءاتلكف ىناؾ عكامؿ أخرل مثؿ 

                                                 

1
 Ibid., pp. 41-49 .

 
 

 .80-72. ص - عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم، مرجع سابؽ، صكلمزيدمف االطبلع راجع
2
  SCHNEIDER Freidrich : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op., Cit., p-p. 42-43 see also Friedrich Schneider and Dominik Enste: The shadow economy an  

international survey, Op .Cit. p-p. 40-45 
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لـ يؤخذ بعيف االعتبار، ألف البيانات  (tax morality)سمكؾ المكمفيف اتجاه سياسة الدكلة ك الضريبة  -
كربما تككف ىذه العكامؿ تؤثر بنسبة أكبر مف تأثير العامؿ الذم . المكثكؽ فييا في أغمب الدكؿ غير متاحة

. تناكلتو أغمب الدراسات

 أف الزيادة في الطمب عمى النقكد ترجع بشكؿ كبير إلى انخفاض كتباطؤ الطمب عمى الكدائع كليس تـ إثباتك     
 .ككاف ذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية (ر.غ.ؽ)إلى الزيادة في النقكد الناتجة عف أنشطة 

V.  (استيالؾ الكيرباء )منيج المدخالت المادية  

جاء منيج المدخبلت المادية في ظؿ االنتقادات المكجية إلى المناىج النقدية السابقة كحسب ىذا المنيج            
.  يكجد طريقتيف لقياس االقتصاد غير الرسمي، طريقة ككفماف ككاليبردا كطريقة ماريا الكك

 (The Kaufmann- Kaliberda Méthode)طريقة كوفماف وكاليبيردا   .1
حيث يتـ قياس  (Kaufmann- Kaliberda)كوفماف وكاليبيردا  مف قبؿ 1996سنة في      قدمت ىذه الطريقة 

أف استيبلؾ الكيرباء ىك أفضؿ مؤشر مادم لمنشاط عمى افتراض مف كاقع استيبلؾ الكيرباء،  (ر.غ.ؽ)
كقد لكحظ بالتجربة أف كؿ األنشطة االقتصادية كاستيبلؾ الكيرباء  (الرسمي كغير الرسمي)االقتصادم ككؿ 

النمك في االستيبلؾ يتحركاف ببطء بمركنة بالنسبة لمركنة الناتج الكطني االجمالي تقترب مف الكاحد، كىذا يعني أف 
طرحو ككبقياس االقتصاد الكمي   .(الرسمي كغير الرسمي)الكمي لمكيرباء ىك مؤشر لنمك الناتج الكطني اإلجمالي 

مف تقديرات الناتج الكطني الرسمي يمكف استنتاج الناتج الكطني غير الرسمي كيصبح الفرؽ بيف نمك الناتج الرسمي 
كىذه الطريقة عمى الرغـ مف  بساطتيا، لكنيا انتقدت . كنمك استيبلؾ الكيرباء يعبر عف نمك االقتصاد غير الرسمي

 1:مف عدة جكانب كىي

،  كما يمكف (مثاؿ الخدمات الشخصية)إلى مقدار كبير مف الكيرباء  (ر.غ.ؽ)ال تحتاج كؿ أنشطة  -
يمكف التحكـ فيو  (ر.غ.ؽ)، أم أف جزء فقط مف  (الغاز، البتركؿ، الفحـ )استخداـ مصادر أخرل لمطاقة 

 .كالسيطرة عميو
بمركر الكقت، لكحظ تقدـ تقني معتبر، كىكذا فعبلقة كؿ مف اإلنتاج كاستعماؿ الكيرباء ىي أكثر فعالية مف  -

 .السابؽ، كىذا يطبؽ في ِكبل االستعماالت الرسمية كغير الرسمية 

                                                 

1
 SCHNEIDER Freidrich : Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries. Op. Cit., pp , 44-46. 
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يمكف أف تككف ىناؾ تغيرات معتبرة في مركنة الكيرباء عمى الناتج اإلجمالي الكطني مف دكلة إلى -  
 .أخرل كبمركر الزمف

 (The Lackó)طريقة ماريا الكو   .2

جاءت بنمكذج آخر يقـك عمى االفتراضات (The Lackó)ماريا الكك       عمى ضكء االنتقادات السابقة التي قدمتيا
: التالية

ىذا الجزء يضـ ما يسمى بإنتاج القطاع . مرتبط باالستيبلؾ المنزلي لمكيرباء (ر.غ.ؽ)اعتبرت أف جزء مف - 
. األسرم، كاألنشطة الذاتية التي يقكـ بيا األفراد،  كاإلنتاج كالخدمات األخرل غير المسجمة

المرتبط باالستيبلؾ المنزلي لمكيرباء مرتفعة، فإف بقية  (ر.غ.ؽ)أنو في الدكؿ التي تككف فييا نسبة  - 
 .سكؼ ترتفع أيضا (ر.غ.ؽ)
 . في كؿ دكلة جزء مف استيبلؾ القطاع األسرم لمكيرباء يستعمؿ في االقتصاد غير الرسمي-  

 1: في المعادلتيف التاليتيف Maria Lackóكيمكف تمخيص نمكذج 

ln Ei = α1 ln Ci + α2 ln PRi + α3 Gi + α4 Qi + α5 Hi + ui    (1) 

α1 > 0, α2 < 0, α3 > 0, α4 < 0, α5 > 0                 

Hi = β1 Ti + β2 (Si – Ti) + β3 Di     (2) 

β1 > 0, β2 < 0, β3 > 0                                    

i : ،الرقـ المخصص لمدكلة

Ei : حصة االستيبلؾ المنزلي مف الكيرباء؛

Ci : حصة االستيبلؾ الحقيقي لؤلسر  مف الكيرباء بدكف حصة استيبلؾ الدكلة بالدكالر األمريكي؛

PRi : السعر الحقيقي الستيبلؾ كيمككاط ساعي مف الكيرباء بالدكالر األمريكي؛

Gi : التكرار النسبي لشيكر  االستيبلؾ مع الحاجة إلى التدفئة بالنسبة لمدكلةi ؛

Qi : نسبة مصادر الطاقة األخرل بخبلؼ الكيرباء إلى مصادر الطاقة الكمية في االستيبلؾ المنزلي لمطاقة؛

Hi :نصيب أك حصة المنتج في االقتصاد غير الرسمي؛ 
                                                 

1
 Ibid, p46-47.  
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Ti :نسبة إجمالي حجـ الدخؿ المدفكع، كاألرباح المحققة كالضرائب عمى السمع كالخدمات إلى إجمالي الناتج الكطف؛. 

Si :نسبة نفقات الرعاية االجتماعية العامة إلى إجمالي الناتج االجمالي الكطني.*  

كلحساب الحجـ الفعمي لبلقتصاد غير الرسمي كاف يجب معرفة حجـ الناتج الكطني المنتج بكحدة كاحدة          
المقدر في  (ر.غ.ؽ)مف الكيرباء في االقتصاد غير الرسمي، كلعدـ تكفر بيانات حكؿ ىذا المتغير، استعانت بحجـ 

عمى الرغـ ك. مرة أخرل (ر.غ.ؽ) ثـ قامت بحساب % 10.5بداية التسعينات في الكاليات المتحدة األمريكية ب 
 1:مف أف ىذه الطريقة تفادت عيكب طريقة ككفماف إال أنو أنتقد في النقاط التالية

 .مقدار كبير مف الكيرباء كما يمكف استعماؿ أشكاؿ أخرل لمطاقة (ر.غ.ؽ)ال تستدعي كؿ أنشطة  -
. ال تأخذ مكانيا في القطاع المنزلي فقط (ر.غ.ؽ)أنشطة  -
معدؿ نفقات الرعاية االجتماعي يمكف أف يككف مشكككا فيو عند استخدامو كعامؿ نكشؼ مف خبللو عف  -

 . خاصة في الدكؿ االنتقالية كالدكؿ النامية(ر.غ.ؽ)

 طريقة النمػػػػاذج: الفرع الثالث

كتأخذ بعيف االعتبار مؤشر كاحد فقط  (ر.غ.ؽ) كؿ الطرؽ المكصكفة سابقا صممت لتقدير حجـ كنمك           
تتجمى في (ر.غ.ؽ)مف ناحية ثانية، مف الكاضح أف آثار . كالذم يجب أف يحيط بكؿ آثار االقتصاد غير الرسمي

أخذت في  (ر.غ.ؽ) أف األسباب التي تحدد حجـ مكأيضا أىـ انتقاد ق.  اإلنتاج، العمؿ، سكؽ النقد فيكقت كاحد
.  مناىج النقدية التي أخذت في االعتبار مسبب كاحد فقط، ىك عبء الضرائباؿالحسباف فقط في بعض 

إضافة إلى اآلثار المتعددة (ر.غ.ؽ)كمنيج النماذج يأخذ بعيف االعتبار أسباب متعددة أدت إلى كجكد كنمك       
كتقـك عمى النظرية . كىذه الطريقة مختمفة تماما عف الطرؽ المذككرة سابقا. لبلقتصاد غير الرسمي عبر الزمف

. اإلحصائية لممتغيرات غير المبلحظة، التي تدرس عدة أسباب كعدة مؤشرات لمظاىرة محؿ الدراسة كالمراد قياسيا
متغير غير مبلحظ عبر الزمف، كالعكامؿ غير المعركفة تقاس كتدرس في معادالت تتضمنيا، (ر.غ.ؽ)بحيث يعتبر 

. أيف ال يمكف قياس المتغير غير المبلحظ بطريقة مباشرة

 The DYMIMIC dynamic:  أك ما يسمى      كيتألؼ النمكذج الديناميكي متعدد المؤشرات كالمتعدد األسباب

multiple-indicators multiple causes))  يتألؼ عمكما مف قسميف، متغيرات غير مبلحظة ك مؤشرات مبلحظة .
                                                 

*
 Di : the sum of dependants over 14 years and of inactive earners, both per 100 active earners. 
1
 Schneider Friedrich , Enste Dominik: Op.cit., pp. 48. 

. 80-72. ص-إلى عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم ، مرجع سابؽ، صيمكف الرجكع    
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كفي ىذه الحالة يكجد متغير كاحد غير مبلحظ ىك االقتصاد غير الرسمي، كيفترض أف يتأثر بجممة مف المؤشرات 
متغيرات ممكف أف تككف مفيدة في التنبؤ بحركتو (ر.غ.ؽ)كىكذا يتحكـ في البناء المتعمؽ ب (ر.غ.ؽ)المتعمقة ب

 t في الزمف xt(ر.غ.ؽ)كحجـ  Zit (i = 1, 2, …, k)إف التفاعؿ عبر الزمف بيف األسباب  . كحجمو في المستقبؿ

الذم يكضح النمكذج الديناميكي متعدد المؤشرات كمتعدد : 6-1 أنظر الشكؿ Yjt (j = 1, 2, …, p)كالمؤشرات  
. األسباب لقياس االقتصاد غير الرسمي

 نموذج الديناميكي متعدد المؤشرات ومتعدد األسباب لقياس االقتصاد غير الرسمي: 6-1الشكؿ 

 
Source: SCHNEIDER Freidrich:Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 

145 Countries (en line)  on site: http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf 

visited) 25/06/2015at 16:36 (.  , p. 45. 

كمتغير كامف كيستخدـ العديد مف المتغيرات السببية  (ر.غ.ؽ)  مخرجاتDYMIMIC كيعالج نمكذج           
فالمتغيرات السببية تتضمف قياس معدؿ الضريبة المتكسطة كالحدية، كالتي يمكف قياسيا كمتغيرات المؤشرات 

كالتضخـ، كالدخؿ الحقيقي، كدرجة التنظيـ في االقتصاد، أما متغيرات المؤشرات فتتضمف التغير في نسبة مشاركة 
القكل العاممة كنسبة النقكد السائمة عمى عرض النقكد، كاستخدمت معادالت الطمب عمى النقكد لمحصكؿ عمى 

متكسط قيمة المنتج غير الرسمي في المدل الطكيؿ عمى المخرجات التي تـ قياسيا، كبالتالي فمؤشر ىذه النسبة 
 كأغمب.  يمكف استعمالو لقياس حجـ ك نسبة كحدات االقتصاد غير الرسميDYMIMICالذم يتنبأ بو نمكذج 

:  ىيفي ثبلث أنكاع (DIMIMIC )حسب مؤشر الديميمؾ (ر.غ.ؽ)أسباب  تحدد 1األدبيات

. عبء الضرائب المباشرة كغير المباشرة تكفر باعث قكم لمعمؿ في االقتصاد غير الرسمي -
                                                 

1
 ibid, p. 48. 

 انًؤشساد االصجبة

 ز ػجس انزيٍ.ؽ.رطٕز ق
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 . عبء التنظيمات -
 لترؾ (كلك جزئيا عمى األقؿ)مكقؼ المكاطنيف مف الضرائب كمف الدكلة، كالذم يصؼ استعداد األفراد -

أعماليـ الرسمية كالدخكؿ في االقتصاد غير الرسمي كيفترض أف انخفاض في الضريبة األخبلقية يؤدم إلى 
.  زيادة في االقتصاد غير الرسمي

: التاليةالثبلثة يمكف أف يظير في المؤشرات  (ر.غ.ؽ)فالتغير في حجـ   حسب مؤشر الديميمؾك             

I. فإذا زادت أنشطة االقتصاد غير الرسمي، فستزداد المعامبلت النقدية:تطكر المؤشرات النقدية . 

II. يترتب عمييا انخفاض في المشاركة في  (ر.غ.ؽ) الزيادة في مشاركة العماؿ في :تطكر سكؽ العمؿ
مف المتكقع أف تنعكس في شكؿ ساعات عمؿ أقؿ (ر.غ.ؽ)االقتصاد الرسمي كبشكؿ مماثؿ زيادة أنشطة 

. في االقتصاد الرسمي

III. تعني أف المدخبلت كخاصة العمؿ تتحرؾ خارج االقتصاد  (ر.غ.ؽ) فالزيادة في :تطكر أسكاؽ اإلنتاج
.   سمبية عمى نسبة نمك االقتصاد الرسميا، كىذا التنحي  يمكف أف يمحؽ أثار(عمى األقؿ جزئيا )الرسمي 

المعدؿ  (DYMIMIC) نموذج الطمب عمى النقود و نموذج الديميمؾ :الفرع الرابع

 في مجاؿ ا مممكسا تقنياأف ىناؾ تقدـ (DYMIMIC)الجمع بيف نمكذج الطمب عمى النقكد ك نمكذج     أكضح  
 1:لكف ىذا ال يمنع مف كجكد عدد مف االنتقادات المكجية ليذا المنيج كىي. قد تـ التكصؿ إليو (ر.غ.ؽ)قياس 

 .عدـ ثبات المعامبلت المقدرة فيما يتعمؽ بتغير حجـ العينة -

 .عدـ ثبات المعامبلت المقدرة فما يتعمؽ بالخيارات المخصصة -

   *.مدل فاعمية مجمكعة المتغيرات األسباب كالمؤشرات فما يتعمؽ بمدل تفسيرىا لبلقتصاد غير الرسمي -
          كمما سبؽ مف عرض لطرؽ قياس االقتصاد غير الرسمي  يمكف القكؿ أنو ىناؾ تقدـ ممحكظ بشأف 

لكف عمى الرغـ مف االنتقادات المكجية لكؿ منيا يبقى اختيار طريقة مف أخرل متكقؼ  (ر.غ.ؽ)طرؽ قياس
عمى جكدة البيانات األكلية التي تعتمد عمييا كؿ طريقة، كما كتفضؿ الباحثة النماذج التي تقيس عدة متغيرات 

كبعد استعراض طرؽ . في كقت كاحد فيي األقرب لكاقع القياس منيا مف تمؾ الطرؽ التي تقيس متغير كاحد فقط
                                                 

1
 Ibid, p-p. 48-49. 

*
استراتيجة إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية : حًٕدح زشٛدح:نشسٔحبد أٔفس حٕل ْرِ انًُبْح ٚسخٗ اإلطالع ػهٗ زصبنخ انًبخضزٛس نهطبنجخ 

، األصزبذ انًشسف، يُصٕز٘ كًبل، كهٛخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔانزدبزٚخ ٔػهٕو انزضٛٛس ، خبيؼخ المستذامة دراسة مقارنة بين تجربتي الجائر ومصر

 .2013/،يدزصخ اندكزٕزا1ِصطٛف
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كاتجاىات نمكه في  (ر.غ.ؽ)سيتـ تسميط الضكء عمى حجـ  (ر.غ.ؽ)القياس التي صممت لمعرفة حجـ 
 .المطمب المكالي

 االقتصاد غير الرسمي اتجاىات نمو : المطمب الثاني

 دكلة عبر العالـ ككاف 145في  (ر.غ.ؽ) بحساب حجـ *( Freidrich Schneider)  قاـ فريديريؾ شنايدر       
 .التقديـ التالي في  كنسبة مف حجـ الناتج اإلجمالي كنتائج ىذا القياس2005إلى2000ذلؾ عمى خمس فترات مف 

 كنسبة مف حجـ الناتج اإلجمالي في العالـ   االقتصاد غير الرسمي :الفرع األوؿ

 دكلة 28 ، دكلة إفريقية37:  كاآلتي إلى سبعة مجمكعات145الدكؿ " شنايدر " قسـ(ر.غ.ؽ)        لقياس 
دكلة مف أكربا الكسطى كالشرقية كدكؿ االتحاد السكفياتي  25 ، دكلة مف أمريكا الكسطى كالجنكبية21 ،آسيكية
دكؿ مف جزر جنكب غرب المحيط 10 دكلة المنظّمة إلى منظمة التعاكف االقتصادم في ميداف التنمية ك21سابقا ك

. 2.1.أنظر الجدكؿ  (الصيف، الفيتناـ، الكس)اليادم، كثبلث دكؿ اشتراكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

*
زٔندّٚ كزبثبد ػدٚدح فٙ يٕضٕػبد .ؽ. الزصبد٘ ًَضبٔ٘ يٍ االلزصبدٍٚٛ انمالئم  انرٍٚ دخهٕا يدبل لٛبس ق:( Freidrich Schneider)فسٚدٚسٚك شُبٚدز 

.  ٔ انُظى انضسٚجٛخ ٔ االلزصبد انجٛئٙ (غٛس انسصًٙ)الزصبد انظم 
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 2005-2000 و 1988/2000االقتصاد غير الرسمي اتجاه نمو حجـ .  2-1جدوؿ

 

Source: SCHNEIDER Freidrich, Shadow Economies and Corruption all over the world: New  Estimation 

for 145 Countries, P. 34. http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf ,visited 

 3.يسخغ صبثك، ص: فسٚدٚسٚك شُبٚدز، دٔيُٛٛك إَضزٙ(1)ٔ .04/06/2015: 

                                                 

**
 .ثٓدِ انطسٚمخ. ثبنُضجخ نمٛبس حدى انُبرح اإلخًبن2007ٙ 2005ٔحضت إطالع انجبحثخ أحدس انزمدٚساد ٔصهذ نضُخ  

كنسبة (ر.غ.ؽ)السنوات / الدوؿ 
مف الناتج 
المحمي 
اإلجمالي 

القيمة المضافة بالنسبة المئوية مف إجمالي الناتج – (ر.غ.ؽ)معدؿ 
الوطني الرسمي باستعماؿ منيج ديميميؾ في القياس ومنيج الطمب عمى 

. (عدد الدوؿ) النقود

 05/06 03/04 02/03 01/02 99/00( 1)88/2000غالبية الدوؿ النامية 
** 

 35-44 

 41.3 -إفريقيا 
(37) 

42.3 
(37) 

43.2 
(37) 

43.2 
(37) 

42.8 
(37) 

 41.1- وسط وجنوب أمريكا 
(21) 

42.1 
(21) 

43.4 
(21) 

43.0 
(21) 

42.2 
(21) 

 28.5 -أسيا 
(28) 

29.5 
(28) 

30.4 
(28) 

30.3 
(28) 

29.8 
(28) 

الدوؿ التي تمر 
بمراحؿ انتقالية 

21-30  38.1 
(25) 
 

39.1 
(25) 

40.1 
(25) 

39.5 
(25) 

38.8 
(25) 

OCDE  14-16دوؿ منظمة   16.8 
(21)  

 

16.7 
(21) 

16.3 
(21) 

15.6 
(21) 

14.8 
(21) 

 31.7 -جزر جنوب الباسيفيؾ 
(10) 

 

32.6 
(10) 

33.4 
(10 )

 

32.8 
(10) 

32.1 
(10) 

 19.8-  الدوؿ االشتراكية 
(3) 

21.1 
(3) 

22.3 
(3) 

22.3 
(3) 

22.0 
(3) 

 33.6 34.5 35.2 34.9 34.3  دولة 145ػالمتوسط ؿ
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في الدكؿ النامية عمكما كخاصة في دكؿ  (ر.غ.ؽ)الحظ كبر حجـ م 2-1  كفيما يخص قيـ الجدكؿ        
 كذلؾ OCDE كأقميا دكؿ انتقالية، بمراحؿ رثـ تمييا دكؿ أمريكا البلتينية عمكما فالدكؿ التي تـ (37)إفريقيا 

 كىي تقابؿ أعمى النسب كالتي لكحظت في عمى التكالي %16.3 %40.1 %30.4 %43.4 %43.2ب
تراجع في كؿ المجمكعات السبع التي تـ دراستيا مف قبؿ  (ر.غ.ؽ) كبعد ىذه السنة يبلحظ أف حجـ 2002/2003
 1:تـ التكصؿ مف خبلؿ ىذه األبحاث إلى أربع نتائج رئيسية كىيكلقد . رشنايد

I.  في الدكؿ التي تمت دراستيا فقد زاد بطريقة ممحكظة، كما ىك مكضح في  (ر.غ.ؽ)النمك اليائؿ لحجـ
 %35.2 بمغت المجمكعات السبع سجؿ زيادة ممحكظة  في (ر.غ.ؽ)ف متكسط حجـ أالجدكؿ كما يبلحظ 

كبعدىا سجؿ تراجع في السنكات البلحقة حتى كصؿ . 2002/2003مف الناتج الكطني اإلجمالي في سنة  
 .2003 كما سجؿ تراجع في كؿ الدكؿ محؿ الدراسة 2004/2005 سنة %34.3إلى 

II.  النامية، االنتقالية،  )ظاىرة معقدة ككاضحة إلى درجة كبيرة في كافة أنكاع االقتصاديات  (ر.غ.ؽ) أصبح
 .ستبينيا الباحثة في المباحث المكاليةكىذا راجع لعدة أسباب  (االشتراكية، المتقدمة

III.  بالنسبة لمدكؿ المتقدمة جدا فالحككمات في ىذه الدكؿ قد ال تككف ميتمة إلى حد كبير بتقميص حجـ
: كذلؾ لؤلسباب الثبلثة التالية (ر.غ.ؽ)

 .ةمباشر ضمف االقتصاد الرسمي (ر.غ.ؽ)قد تككف الخسائر الضريبية معتدلة، حيث يتـ إنفاؽ ثمثي عكائد  -
 .ريعمؿ عمى رفع المستكل المعيشي لثمث السكاف العامميف عمى أقؿ تقدم (ر.غ.ؽ) األجر المكتسب في  -
 .الكقت الكافي لمقياـ بنشاطات أخرل كالخركج في مظاىرات (ر.غ.ؽ) ال يمتمؾ األفراد العاممكف في  -

 تطور حجـ االقتصاد غير الرسمي : الفرع الثاني
 إفريقيادكؿ في أعمى مستكياتو   حيث بمغ تطكر حجـ االقتصاد غير الرسميتـ مبلحظةعمى صعيد الدكؿ          

 كذلؾ سنة %68  بػثـ مصرفي المرتبة األكلى  مف الناتج الكطني اإلجمالي  %76.0 فبمغ ػ نيجيريا بحيث تأتي
 أف جنكب إفريقيا ىي األقؿ نسبة إذ كلكحظمحؿ الدراسة   (37)  كتبقى نيجيريا ىي األعمى نسبة في الدكؿ 1989

. (2004/2005)بيف ,%28.2فييا  (ر.غ.ؽ)تبمغ حصة 

                                                 

1
   Ibid, p-p. 34-35.  
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حسب طرؽ القياس  (ر.غ.ؽ) المرتبة األكلى حيث كصؿ حجـ "بكليفيا" رتأمريكا البلتينية فتصد في أما         
ك %65.3 بنسبة "البيرك" ك"بنما"ىا ت تؿ%68.3 ػ بنسبة تقدر ب2002/2003المختمفة أعمى مستكياتو سنة 

. 2002/2003 سنة %20.9إذ تبمغ (ر.غ.ؽ) كذلؾ لنفس السنة كتتمتع الشيمي بأقؿ حصة مف  60.9%

حسب ما ) كفي أحدث تقدير 89/90 سنة  %71.0 تايمندا المرتبة األكلى بنسبة احتمت الدكؿ اآلسيكية      كفي
كما بمغ أعمى مستكياتو كذلؾ في الفيميبيف كسيرم . 2004/2005 سنة%53.6كصمت  (تحصؿ عميو الباحث

 %13.7 ك%17.2 تتمتعاف بأقؿ نسبة تقدر ب "سنغفكرة" ك"غىكنؾ ككف"لكحظ أف ك %48.8 ك %44.3النكا 
 . 2002/2003عمى التكالي في أعمى مستكل ليما كذلؾ سنة 

 فأكؿ ما تمت مبلحظتو ىك تكافر البيانات عبر السنكات *كفي  دكؿ منظمة التعاكف في الميداف االقتصادم     
بالمقارنة مع الدكؿ النامية كىذا راجع إلى أف أكلى القياسات تمت بشكؿ أساسي في دكؿ المنظمة كتـ تجريب كؿ 

.  طكيمةالطرؽ عمى دكؿ المنظمة ما سمح بتككيف سمسمة زمنية

سبانيا المراتب األكلى بنسب تقدر            يطاليا كا   %26.3أما بالنسبة لحصة الدكؿ فتصدرت كؿ مف اليكناف كا 
ككانت أقؿ نسبة لبلقتصاد غير الرسمي في كؿ . مف الناتج الكطني اإلجمالي كذلؾ عمى التكالي20.5% 23.2%

.  2004/2005 عمى التكالي كذلؾ سنة %8.5 ك%7.9مف الكاليات المتحدة األمريكية كسكيسرا بنسبة تقدر ب 
كتصدرت المرتبة .  في أمريكا%6 عمى التكالي حيث لكحظ ارتفاع بمعدؿ 2007  سنة في %8.1 ك%8.4كبمغت 

  .؟لكف ماىي األسباب الكامنة خمؼ ىذا االنتشار في كؿ دكؿ العالـ.  دكلة151الثانية مف أصؿ 

أسباب نمو حجـ االقتصاد غير الرسمي : المبحث الرابع

ك مشاركتو في القيمة المضافة بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي بيذه الحجـ (ر.غ.ؽ)إف اتجاه تطكر حجـ           
كألف الظاىرة ذات أبعاد سياسية . تجعؿ مف األىمية بمكاف تسميط الضكء عمى األسباب الكامنة كراء ىذا النمك

 كانطبلقا مف ىذا التصكر سيتـ .كاجتماعية كاقتصادية فمف المتكقع أف تككف أسبابيا اجتماعية كسياسية كاقتصادية
المكائح كاإلجراءات الحككمية،خدمات القطاع كثافة التطرؽ إلى عبء الضرائب كاشتراكات الضماف االجتماعي؛ 

. العاـ كالفساد، كأسباب رئيسية لبلقتصاد غير الرسمي

                                                 

استراتيجة إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظؿ التخطيط لمتنمية : حمكدة رشيدة: الماجستير لمطالبةمذكرة مراجعةطبلع أكثر عمى نتائج القياس يرجى إل ؿ*
 .  1،2013 ، جامعة سطيؼ(مدرسة الدكتكراه)، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسييرائر ومصرزالمستدامة دراسة مقارنة بيف تجربتي الج
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عبء الضريبة و الضماف االجتماعي   :المطمب األوؿ 

 تشير دراسات النماذج االقتصادية الكمية كالجزئية القائمة عمى بيانات عدة بمداف أف القكة الدافعة الرئيسية       
كنمكه ىي تزايد أعباء المدفكعات الضريبية كمدفكعات الضماف االجتماعي مع خضكع سكؽ  (ر.غ.ؽ)كراء حجـ 

  1. في ىذا الصدد ىاـالعمؿ الرسمية إلى قيكد متزايدة، كما كتقـك معدالت األجكر في االقتصاد الرسمي بدكر

 عبء الضرائب:الفرع األوؿ

، كيتزايد الحافز 2أىمية عامؿ الضرائب في تككيف االقتصاد غير الرسميعف تؤكد كثير مف الدراسات           
إذا كانت األنشطة في االقتصاد الرسمي تتعرض لممزيد مف العبء الضريبي  (ر.غ.ؽ)نحك التحكؿ إلى العمؿ في 

مف كقت آلخر، كما كتبرز أىمية أنكاع معينة مف الضرائب في تشكيؿ االقتصاد غير الرسمي، إال أف أىمية كدرجة 
 .3نكع معيف مف الضرائب يختمؼ مف بمد آلخر

سعر الضريبة، معدؿ الغرامة، احتماؿ كشؼ : بثبلث متغيرات ضريبية خارجية ىي (ر.غ.ؽ) كيتأثر          
. عممية التيرب كسيتـ في ىذا الجزء التركيز عمى سعر الضريبة 

I. سعر الضريبة 

نكرد نتائج دراسات تطبيقية أجريت ككاف مف أىـ ما  (ر.غ.ؽ)      لتكضيح أثر سعر الضريبة عمى التكجو إلى 
:  تكصمت إليو ما يمي

 عف أسباب تآكؿ القكاعد الضريبية في الدكؿ النامية، أف 1983سنة  ( Vito Tanzi )أكضحت دراسة فيتك تانزم  -
األمر الذم يؤدم إلى تفاقـ مشكمة  (ر.غ.ؽ)معدالت الضرائب المرتفعة تخمؽ الحافز لتدفؽ المكارد نحك أنشطة 

 .4 "التيرب

إذا تجاكز سعر الضريبة حدا معينا، يصبح الجزء المعمف مف الدخؿ مرف مع سعر الضريبة، إذ أف ىناؾ عبلقة  -
 .طردية بيف الدخؿ غير المعمف كسعر الضريبة

                                                 

. 6. مرجع سابؽ، ص ،"نمو االقتصاد الخفي" االختباء وراء الظالؿ،:  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ 1
2
. 36. أندراكس عاطؼ كليـ ، مرجع سابؽ، ص  
. 40.  عبد الحميد نسريف ، االقتصاد الخفي، ص3
 .41.   اندراكس عاطؼ كليـ ،المرجع السابؽ، ص4
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عف دخكليـ مقارنة بأكلئؾ المنتميف إلى   المكمفيف المنتميف إلى الفئات الضريبية األعمى، يميمكف إلى عدـ اإلقرار -
 . فئات ضريبية أدنى

ؤدم إلى تخفيض حجـ الحصيمة الضريبية المتكقعة، إذ أف المعدؿ مأم زيادة في سعر الضريبة بعد حد معيف  -
فرؽ ىذه تالمرتفع لمضريبة مف شأنو دفع األفراد إلى التيرب مف الضريبة بالعمؿ في االقتصاد غير الرسمي، ك

 ليا، إذ يعكس األكؿ المدل الذم يمكف أف ترتفع فيو غير المبلئـالدراسة بيف المدل المبلئـ لمضريبة كالمدل 
 إلى أف زيادة في معدؿ الضريبة بعد المعدؿ األمثؿ سكؼ غير المبلئـمعدالت الضريبة، في حيف يبيف المدل 

 أك االستمتاع بكقت الفراغ (ر.غ.ؽ)يؤدم إلى تناقص حصيمة الضرائب، كيرجع ذلؾ إلى تفضيؿ األفراد العمؿ في 
 تصبح حصيمة الضريبة مساكية %100 كحينما يصؿ معدؿ الضريبة إلى ،العمؿ في االقتصاد الرسمي عمى

 1.رلمصؼ
تشير الدراسات في الكاليات المتحدة األمريكية أنو كمما ارتفع المعدؿ الحدم لضريبة الدخؿ الفردم "        

 نقطة مئكية في حالة ثبات العكامؿ 1.4 بنسبة (ر.غ.ؽ)الفيدرالية بنسبة نقطة مئكية كاحدة، أدل ذلؾ إلى نمك 
  (ر.غ.ؽ)كما أف اإلبقاء عمى المعدؿ الحدم األقصى لضريبة الدخؿ عند مستكل محدد قد يحكؿ دكف نمك. األخرل
 أنو كمما ارتفع صافي األجكر في عمما التنقؿ بيف االقتصاد الرسمي كاالقتصاد غير الرسمي،ا سريعكاألفرادكما أف 

 .2(ر.غ.ؽ)االقتصاد الرسمي قؿ عمميـ في 
II.  معدؿ الغرامة

 إف كجكد نظاـ متشدد لمعقكبات يرفع مف تكاليؼ عمميات التيرب الضريبي، كبالتالي يرفع االقتصاد غير           
 3.الرسمي، كمف شأف ذلؾ أف يضعؼ حكافز العمؿ في أنشطة االقتصاد غير الرسمي

III. كشؼ عممية التيرب 

 يتكقؼ كشؼ عممية التيرب عمى مدل كفاءة اإلدارة الضريبية، كبالتالي تزيد عمميات التيرب الضريبي        
 4.مع انخفاض احتماؿ كشؼ عممية التيرب، كتنخفض مع ارتفاعيا (ر.غ.ؽ)كالتكجو إلى 

                                                 

1
 . 42. ص ،نفس المرجع  
. 7. ، مرجع  سابؽ، ص"نمو االقتصاد الخفي" االختباء وراء الظالؿ،  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ2
 .43.  مرجع سابؽ،  ص  عاطؼ كليـ أندراكس،3
. 36. ، ص نفس المرجع4
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 عبء ضريبة الدخؿ  :الفرع الثاني

 آثار ارتفاع معدالت الضريبة كبصفة خاصة عمى الدخكؿ الحدية في صكرة ازدىار لبلقتصاد غير تنعكس     
ساعة إضافية بنصؼ  (ر.غ.ؽ)الرسمي، كتكفر دكافع نحك المخاطرة كالتحكؿ نحكه، كما أف العامؿ الذم يعمؿ في 

األجر الذم يعمؿ بو في االقتصاد الرسمي، سيحصؿ عمى عائد صافي يساكم ضعؼ إيراده مف تمؾ الساعة إذا ما 
  1 .عمؿ في االقتصاد الرسمي كدفع الضريبة المفركضة في االقتصاد الرسمي عف ىذه الساعة اإلضافية

I. أثر زيادة الفرؽ بيف التكمفة الكمية لمعمؿ وصافي إيرادات العمؿ 

كمما ازداد الفرؽ بيف التكمفة الكمية لمعمالة في االقتصاد الرسمي كصافي إيرادات العمؿ بعد       لكحظ أنو   
رؽ كالمشاركة في االقتصاد غير اخصـ الضرائب، قكيت الدكافع لدل أصحاب العمؿ كالعامميف عمى تجنب ىذا الؼ

رؽ كبيرا جدا؛ ففي ألمانيا تصؿ مدفكعات الضرائب كالضماف االجتماعي التي االرسمي، كيمكف أف يككف ىذا الؼ
رؽ اكلما كاف ىذا الؼ. تتحمميا المؤسسات كالعاممكف إلى مستكل مساكم لؤلجكر التي يحصؿ عمييا العاممكف فعميا

فيعد الضماف االجتماعي كالضرائب مف أىـ محددات  يعتمد عمى نظاـ الضماف االجتماعي كالنظاـ الضريبي
   2" االقتصاد غير الرسمي

II.  أثر التضخـ عمى ارتفاع مستويات الضريبة عمى الدخؿ 

ارتفاع مستكيات الضريبة عمى الدخؿ عامبل يؤدم إلى ازدىار أنشطة     تمثؿ العبلقة التبادلية بيف التضخـ ك     
االقتصاد غير الرسمي، فعندما تزداد الدخكؿ االسمية مع ارتفاع معدالت التضخـ، ينتقؿ دافعكا الضرائب إلى شرائح 

أعمى مف الدخؿ ما يؤدم إلى ارتفاع معدالت الضرائب بالرغـ مف أف الدخؿ بعد فرض الضريبة قد ينخفض مف 
 لذا يعمد بعض األفراد إلى التيرب الضريبي مف خبلؿ إخفاء جانب مف دخكليـ ،الناحية الحقيقية بفعؿ التضخـ

 3 .كتقديـ إقراراتيـ الضريبية، أك قد يميمكف إلى تفضيؿ المعاممة بالمقايضة لتجنب انخفاض مستكيات المعيشة

المساىمة في الضماف االجتماعي والضرائب األخرى : الفرع الثالث 

      تسيـ االقتطاعات الكبيرة في الضماف االجتماعي كالضرائب األخرل كضريبة المبيعات، كالضرائب الجمركية، 
. كالضريبة عمى الصادرات، كالضريبة عمى أرباح الشركات إلى زيادة حجـ االقتصاد غير الرسمي

                                                 

  .41. عبد الحميد نسريف، مرجع سابؽ، ص 1

2
. 7. شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينؾ، مرجع سابؽ، ص  
 .42. المرجع سابؽ، ص، عبد الحميد نسريف3
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I.  ضريبة الضماف االجتماعي

 لمعمالة، فإذا أمكف استئجار العماؿ دكف دفع غير رسميةفي خمؽ سكؽ  تسيـ ضريبة الضماف االجتماعي        
ضرائب الدخؿ كالضماف االجتماعي فإنو مف الممكف دفع أجكر أدنى ليـ، كيستفيد كؿ مف صاحب العمؿ كالعماؿ 

مف تمؾ العممية، فيستفيد العامؿ ألف األجر الذم يحصؿ عميو لف يخضع لضريبة الدخؿ، كلف تخصـ منو 
 الضماف االجتماعي، كيستفيد صاحب العمؿ مف انخفاض تكمفة عنصر العمؿ لعدـ سداده لنصيبو مف اتاشتراؾ

. ضريبة الضماف االجتماعي

II.  ضريبة القيمة المضافة

 تسيـ ضرائب المبيعات في نمك أنشطة االقتصاد غير الرسمي، فتؤدم ضريبة القيمة المضافة إلى تكاثر        
الصغيرة التي تنتج سمعا كخدمات، كتستخدـ أساليب تصريؼ منتجاتيا تمكنيا مف التيرب باستخداـ كحدات اؿ

 1المقايضة أك إتماـ المعامبلت نقدا بعيدا عف األساليب البنكية، بصكرة تتيح ليا االبتعاد عف إطار رقابة الدكلة
 2 ".%50ايطاليا كاألرجنتيف إلى ؾككصمت تقديرات التيرب مف ضريبة القيمة المضافة في بعض البمداف"

III.  الضرائب عمى أرباح رأس الماؿ

، فقد تدفع ىذه (ر.غ.ؽ) تسيـ الضرائب عمى أرباح رأس الماؿ، كعمى تحكيؿ رأس الماؿ في نمك أنشطة        
  3.الضرائب أصحاب رأس الماؿ إلى التقميؿ مف قيمة ممتمكاتيـ كتنشأ بذلؾ مسارات غير رسمية لمتكزيع

إف تخفيض معدالت الضريبة ال يعني بالضركرة القضاء عمى االقتصاد غير الرسمي، ذلؾ أف المتعامميف في          
يتمتعكف بمعدؿ ضريبة فعمي يساكم الصفر، كبالتالي فتخفيض معدؿ الضريبة مف المحتمؿ أنو لف يؤثر  (ر.غ.ؽ)

 غير أف ذلؾ قد يقمؿ مف الحافز نحك دخكؿ مزيد مف األفراد ،عمى رغبة ىؤالء األفراد في كشؼ دخكليـ الحقيقية
سيستمر بسبب القيكد الحككمية  (ر.غ.ؽ)كبالرغـ مف ىذا فإنو إذا لـ يكف ىناؾ ضرائب فإف . 4(ر.غ.ؽ)إلى 

 5.األخرل المفركضة عمى االقتصاد

                                                 

1
 .45. مرجع سابؽ، ص: اندراكس عاطؼ كليـ  
 .36. مرجع سابؽ، ص:   الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى2

3
 BAJADA Christopher, SCHNEIDER Friedrich : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 

Economy An Internal Perspective, Ashgat Publishing, Ltd, 2005, p. 69. 
4

 .42. فريديريؾ، إنستي دكمينؾ ، مرجع سابؽ، ص شنايدر 
 .44. مرجع سابؽ، ص:  عبد الحميد نسريف5
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 الموائح واإلجراءات الحكومية:  المطمب الثاني

 أنو في ظؿ اقتصاد سكقي َحَسف السير دكف كجكد ضكابط حككمية عمى األسكاؽ، لف "فيتك تانزم"يرل         
 1".تتكاجد أنشطة سرية إذ أف حكافز تمؾ األنشطة تنشط مع زيادة ضكابط االقتصاد، كارتفاع مستكل الضرائب

كتختمؼ المكائح كاإلجراءات الحككمية حسب األسكاؽ كتشمؿ فيما تشممو المكائح كالضكابط عمى سكؽ العمؿ، 
 . كشرحيا في اآلتيكأسكاؽ البضائع، كأسكاؽ رأس الماؿ، كأسكاؽ الصرؼ األجنبي

 الضوابط والقيود عمى سوؽ العمؿ : الفرع األوؿ

 كمما زادت الضكابط كالقيكد الحككمية زادت دكافع بعض األفراد لبللتفاؼ حكؿ المكائح كخبلؿ تمؾ العممية تنشأ      
   2.أنشطة مختمفة يصعب مراقبتيا تمثؿ عنصرا ىاما مف االقتصاد غير الرسمي

      كتكضح العديد مف الدراسات أف البمداف التي تكثر فييا المكائح المنظمة لشؤكنيا االقتصادية يككف حجـ 
 بمدا تبيف أف أم زيادة بنقطة كاحدة عمى مؤشر التنظيـ  84فييا كبيرا كعمى سبيؿ المثاؿ في عينة ضمت  (ر.غ.ؽ)

.  3 %10نسبتيا  (ر.غ.ؽ)الذم يظـ خمس درجات تقترف بزيادة في 

عمى كجو الخصكص ليا تأثير كبير عمى التكاليؼ التي تتحمميا جيات العمؿ  المكائح المنظمة لسكؽ العمؿ  إف    
كعمى حكافز العامميف، كما أف إرتفاع تكمفة العمؿ الكمية تمثؿ سببا ميما الرتفاع مستكل البطالة في االقتصاد 

الذم تعمؿ فيو أعداد كبيرة مف العاطميف عف العمؿ  (ر.غ.ؽ)الرسمي، كما يمثؿ في نفس الكقت سببا ميما لتكسع 
 4.في االقتصاد الرسمي

يمكف أف تشمؿ لكائح سكؽ العمؿ القكانيف المتعمقة بالحد األدنى لؤلجكر كالحد األقصى لساعات العمؿ         
تحديد أكمنع بعض الفئات مف دخكؿ  الصحية كالبيئية لمعماؿ أك اإلشتراطات كبعض العمؿ االضافي ك اليكمية

كيتـ تجاىؿ كثير مف ىذه القكانيف أك يتـ االلتفاؼ حكليا . السكؽ الرسمية مثؿ األطفاؿ كاألجانب كالمتقاعديف
يستخدـ العمؿ بطرؽ غير مرغكب فييا، أك حتى لـ يسبؽ لمحككمة  يتكلد الدخؿ ك كخبلؿ ىذه العممية ينتج الناتج ك

.    5التفكير فييا، كفي كثير مف الحاالت تنمك سكؽ مكازية لمعمؿ

                                                 

. 34. عاطؼ كليـ أندراكس، مرجع سابؽ، ص 1
 .47.   المرجع السابؽ، ص2
 .8-7.ص مرجع سابؽ، ص:  شنايدر فريديريؾ ، إنستي دكمينيؾ3
  .8. ، صنفس المرجع 4
 .37. مرجع سابؽ، ص:  الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى5
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 حكؿ تأثير المكائح 1998سنة  ) (Mono Polkomission دراسة تمت في ألمانيا قامت بيا ككالة"حسب         
كالقكاعد المنظمة لمشؤكف االقتصادية عمى االقتصاد غير الرسمي، َتَبيف منيا أف المكائح الحككمية تؤدم إلى زيادة 

نتيجة إلنخفاض األجكر كاليركب - كانخفاضيا في االقتصاد غير الرسمي. 1" تكاليؼ العمؿ في االقتصاد الرسمي
في زيادة ربحية رأس الماؿ، األمر الذم يسيـ في استيعاب المزيد - مف القيكد المفركضة في السكؽ الرسمية لمعمالة

.  مف العمالة بداخمو

كثرة وتعقد الموائح والقوانيف المنظمة لممارسة األنشطة : الفرع الثاني

التشريعية       أدل التضخـ التنظيمي كالبيركقراطي لئلدارة الحككمية خاصة في الدكؿ النامية إلى تضخـ األطر
أصبح المتعامؿ يكاجو ترسانة مف المكائح كاالجراءات أربكت الحياة  حتىز ىذا الجيا كالبلئحية البلزمة لتسيير

 2.االقتصادية كاإلجتماعية كاإلدارية لؤلفراد كالمؤسسات االقتصادية عمى كجو الخصكص

استغرقت " كقد انعكس ما تقدـ ذكره عمى االجراءات البلزمة لبدء أنشطة اقتصادية جديدة أك مشركع جديد فقد     
 289اإلجراءات اإلدارية المطمكبة إلقامة كرشة صغيرة لمثياب تضـ عامؿ كاحد فقط في ضكاحي ليما في البيرك 

 دكالر ما يعادؿ الحد األدنى 1231ساعات يكميا، لتسجيؿ المشركع كبمغت تكمفة التسجيؿ القانكني  6يكما، بالعمؿ
شيرا، 11 سنكات  6 ساعات يكميا لمدة 8 مرة ، كلبناء بيت يتعيف عمى صاحبو إمضاء 31لؤلجر الشيرم 

 مكتبا حككميا مختمفا، 52 خطكة كالتي ينبغي اتخاذىا في 207لئلمتثاؿ لمخطكات االدارية المطمكبة كعددىا 
 كؿ ىذا كاف .3" شيرا مف البيركقراطية26مكاجية ككتتضمف تكاليؼ حصكؿ سائؽ حافمة عمى اعتراؼ بخط سيره، 

 .(ر.غ.ؽ)لو األثر الكبير في تكجو األنشطة نحك

أظيرت بعض الدراسات أف ارتفاع المعدالت الضريبية في حد ذاتو ليس ىك السبب كراء زيادة حجـ  ك         
بؿ السبب ىك انعداـ الكفاءة كاستخداـ السمطة التقديرية في تطبيؽ الحككمات لمنظاـ الضريبي كالمكائح  (ر.غ.ؽ)

   .4التنظيمة، كىي ظركؼ تعتبر أرض خصبة لنمك كانتشار األنشطة غير الرسمية 

                                                 

 .39.ص :نفس المرجع  1
2

 ، ص2008، مكتبة بستاف المعرفة، بدكف طبعة، اإلسكندرية،  الرقابة المالية عمى األمواؿ العامة في مواجية األنشطة غير المشروعة:العسكرم عمي أنكر 
 .85-84. ص

 .13.مرجع سابؽ، ص:  ىيرناندك دم سكتك3
 .9. االختباء كراء الظبلـ، ص:   فريدريؾ شنايدر، دكمينيؾ إنستي4
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 الذم يعبر عف الكزف 3-1ىذه األسباب في الجدكؿيمكف حكصمة  (ر.غ.ؽ)مف خبلؿ ما تقدـ حكؿ أسباب       
-1996 حسب دراسة تمت عف طريؽ المسح بالعينة جرت في ألمانيا في الفترة مابيف  عمى حدة النسبي لكؿ سبب

2003. 

.  حسب طريقة المسح بالعينة2003-1996في ألمانيا . غ.أسباب نمو ؽ: 3-1جدوؿ

غير قتصاد االنسبة التأثير عمى  االقتصاد غير الرسميالعوامؿ المؤثرة في 
( %)الرسمي

(1 )(2 )

 %52-45 %38-35زيادة نمك حصص الضرائب كاشتراكات الضماف االجتماعي بشكؿ مرىؽ 
 %15-10 %10-8كثرة المكائح الحككمية 
 %8-5 %7-5التحكيبلت االجتماعية 

 %8-5 %7-5لكائح خاصة بسكؽ العمؿ 
 %8-5 %7-5خدمات القطاع العاـ 

 - %25-22مكقؼ األفراد اتجاه الضريبة  
 %90-70 %94-76مجمكع التأثيرات 

  دراسة15متكسط القيـ لػ (1)
دراسة 28متكسط القيـ لػ  (2)

  

Source: Fridrich Schneider: Shadow Economies and corruption all over the world: New Estimated for 145 

countries , Op, Cit., p.14. 

 لمحة عامة عف عدد مف الدراسات التجريبية التي تمخص في مجمميا مختمؼ العكامؿ 3-1يقدـ الجدكؿ       
مع كبدكف (ر.غ.ؽ)المؤثرة عمى االقتصاد غير الرسمي، كفي الجدكؿ عمكداف يمثبلف العكامؿ المختمفة المؤثرة عمى 

ادخاؿ المتغير المستقؿ المتمثؿ في مكقؼ األفراد اتجاه الضريبة، كما يكضح الجدكؿ أف زيادة الضرائب كزيادة 
 أك %38-35إذ يفسراف (ر.غ.ؽ)اشتراكات الضماف االجتماعي ىما األكثر أىمية ككزنا مف ناحية زيادة نمك حجـ 

مدل قبكؿ المكاطف لمنظاـ "كىذا بإدخاؿ كعدـ إدخاؿ متغير (ر.غ.ؽ) مف المتغيرات المؤثرة عمى 45-52%
 مف مجمؿ متغيرات االقتصاد غير الرسمي، كالعامؿ %25-22يؤثر ىذا المتغير المستقؿ بنسبة  ك*"الضريبي

 3-1، كعمى العمـك تبرز قيـ الجدكؿ(خاصة المتعمقة بسكؽ العمؿ)ىك كثرة المكائح كالتنظيمات  الثالث المؤثر
أعبله أف الضرائب كاشتراكات الضماف االجتماعي، متبكعا بكثافة المكائح الحككمية ثمثؿ العكامؿ األساسية كالمحركة 

  .لنمكاالقتصاد غير الرسمي

                                                 

*
 . موقف املواطنني من الضريبة:( tax moral )الضريبة املعنوية 
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 التيديدات التي يحمميا ككذا يمكف تخيؿكفي ظؿ ىذه األسباب المؤدية النتشار االقتصاد غير الرسمي          
. حو في المبحث المكاليمكضيتـ تس  ىذا االقتصاد كىذا مايحمميانكع الفرص التي يمكف أف 

 االقتصاد غير الرسميالتيديدات والفرص التي يحمميا : المبحث الخامس

 إال جممة مف التيديدات عمى االقتصاد الكطني الرسمي، كعمى الرغـ مف التيديدات (ر.غ.ؽ)يفرض كجكد         
 ىذا االقتصاد يمكف االستفادة منيا خاصة إذا ما تـ إدماجيا في  يحمميا ال يمكف إنكار كجكد فرص متاحةأنو

.  االقتصاد الرسمي

تيديدات االقتصاد غير الرسمي : المطمب األوؿ

التكزيع غير العادؿ لمدخكؿ كالتأثير عمى المنافسة :  الرسمي التيديدات التي يحمميا االقتصاد غير      تشمؿ 
كالتأثير في حصيمة اإليرادات العامة ك بالتالي السياسات العامة ك الػتأثير عمى مصداقية  كالكفاءة االقتصادية

اإلحصاءات كالكقكع في فخ الكىـ االقتصادم ك التأثير عمى آداء السكؽ كتشكه األسعار، كشرح جممة ىذه التأثيرات 
 .في الفركع المكالية 

 توزيع العادؿ لمدخوؿاإلخالؿ باؿ: الفرع األوؿ

 فيذا األخير يعيد تكزيع .لدخكؿ مف خبلؿ التيرب الضريبيؿتكزيع العادؿ اؿعمى  (ر.غ.ؽ)      يظير تأثير 
الدخكؿ بطريقة عشكائية تماما ألنو يؤدم إلى اإلضرار بالمكمفيف الذيف يتحممكف فعبل العبء الضريبي، مما يخؿ 

مقابؿ الحصكؿ عمى نفس الخدمات العامة كقد يدفع ىذا إلى مزيد في بفكرة العدالة كالمساكاة أماـ األعباء العامة، 
.  1مف عدـ مراعاة العدالة بفرض مزيد مف الضرائب

  التأثير عمى المنافسة و الكفاءة االقتصادية:الفرع الثاني  

لمضرائب يؤدم إلى حدكث تحكؿ في تخصيص المكارد،  (ر.غ.ؽ)عدـ خضكع الدخكؿ المجمعة في   إف      
كتبتعد عف أنشطة االقتصاد الرسمي مف أجؿ التيرب مف الضرائب،  (ر.غ.ؽ)بحيث تتجو تمؾ المكارد إلى أنشطة 

كيستمر ذلؾ إلى أف يحدث اختبلؼ بيف العائد في االقتصادييف ما ينطكم عمى سكء تخصيص لممكارد مف 
الناحيتيف االقتصادية كاالجتماعية، فإذا حدث نمك في االقتصاد ككؿ فسكؼ تزداد الحاجة إلى مزيد مف الخدمات 
العامة، كفي المقابؿ يزداد مستكل الضرائب ما قد يدفع باألنشطة إلى التحكؿ إلى االقتصاد غير الرسمي، كبذلؾ 

                                                 

1
 .181-180. ص الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى، مرجع سابؽ، ص  
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مستقطبا ألكبر قدر ممكف مف  (ر.غ.ؽ)تصبح المنافسة غير عادلة بيف االقتصادييف عمى النحك الذم يصبح فيو 
أكبر مف االقتصاد الرسمي، ككؿ ىذا سكؼ يؤدم  (ر.غ.ؽ)المكارد، كسيستمر ىذا االستقطاب طالما أف العائد في 

سكؼ  (ر.غ.ؽ)إلى تعديؿ أسمكب استخداـ العمؿ كعناصر اإلنتاج، ألف نفقات عناصر اإلنتاج بالنسبة ألنشطة 
اإلنتاج بالنسبة ألنشطة االقتصاد الرسمي بسبب عدـ خضكعيا  تككف لدييا ميزة تنافسية عف نفقات عناصر

 كنتيجة ذلؾ إعادة تكزيع المكارد بيف األنشطة األكثر كفاءة كالخاضعة لمضريبة كاألقؿ كفاءة كالتي ال ،لمضرائب
   1.تدفع الضريبة ما يخفض مستكل الكفاءة في االقتصاد عمكما

 الفاقد في الرفاىية الناتج عف الفركؽ في التحصيؿ الضريبي في الكاليات المتحدة 1980      تـ تقدير في سنة 
  كيبلحظ أف معظـ . مف الناتج المحمي اإلجمالي%9 حكالي م مف إجمالي الضرائب أ%28األمريكية بحكالي 

يقـك عمى افتراض أف كفاءة استخداـ المكارد فيو أقؿ مف االقتصاد الرسمي، كىك  (ر.غ.ؽ)التحميؿ  في أدبيات 
إلى  (ر.غ.ؽ)افتراض قد ال يككف صحيحا في بعض األحياف، حيث يمكف أف يترتب عمى تحكيؿ المكارد نحك 

  2 .كضع االقتصاد في مستكل التكازف أفضؿ مما لك تـ تكجيو المكارد نحك االقتصاد الرسمي

التأثير عمى حصيمة اإليرادات العامة  : الفرع الثالث

عمى اإليرادات العامة لمدكلة مف خبلؿ الدخؿ الذم يتـ تكليده كال يكشؼ عنو في داخؿ  (ر.غ.ؽ)      يؤثر 
معتبرا فإنو يؤدم إلى فقداف معتبر في اإليرادات العامة،  (ر.غ.ؽ)االقتصاد غير الرسمي، كعندما يككف حجـ 

ا يكلد ضغكطا أكبر نحك نظـ ـفقداف اإليرادات الناتج عف التيرب الضريبي زيادة مستكيات الضرائب، ـ كيترتب عف
في  (ر.غ.ؽ)قدرت خسارة الضريبة عمى الدخؿ الناتجة عف كجكد  كعمى سبيؿ المثاؿ الضرائب غير المباشرة،

  تقريبا مف إجمالي حصيمة %30 مميار دكالر، ما يمثؿ 90 ك86 في الكاليات المتحدة األمريكية مابيف 1981سنة
 3 .الضرائب عمى الدخؿ

التأثير عمى القرارات االقتصادية المتعمقة بالسياسات العامة : الفرع الرابع

إلى فرض معطيات خاطئة عف معظـ المتغيرات االقتصادية التي يستعمميا صناع  (ر.غ.ؽ)    يؤدم كبر حجـ 
االستثمار أك  عند إعداد السياسات المتعمقة باالنتقاؿ لبلقتصاد الرسمي أك سياسات التشغيؿ كالتمكيؿ ك القرار

معدالت النمك االقتصادم كالبطالة كالتضخـ، ىذا الخطأ يؤدم : تطكير القطاع الخاص كمف ضمف ىذه المتغيرات
                                                 

1
 .184 -183. ص ، مرجع سابؽ، صمصطفىعبد الحكيـ الشرقاكم ك  .6. االختباء كراء الظبلؿ، مرجع سابؽ،  ص: شنايدر فريديريؾ ، انستي دكمينيؾ  

. 94-93. ص- عبد الحميد نسريف ، مرجع سابؽ، ص 2
. 81-80.ص ، صنفس المرجع 3
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إلى الكقكع في خطر كصؼ طرؽ عبلجية غير صحيحة لممشاكؿ االقتصادية نظرا لمتحديد غير السميـ لطبيعة 
 . 1 المشكؿ بسبب االعتماد عمى معمكمات غير صحيحة ناتجة عف كجكد االقتصاد غير الرسمي

الدخوؿ في فخ الوىـ اإلحصائي و التأثير عمى مصداقية اإلحصاءات الرسمية : الفرع الخامس

يرجع البعض تباطؤ النمك في االقتصاد الرسمي إلى تركزه في االقتصاد غير الرسمي، ما يدفع إلى افتراض        
أف   " "E.Feige"كيقكؿ . أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف دكرات االقتصاد الرسمي كدكرات االقتصاد غير الرسمي

الكساد الذم ساد في منتصؼ السبعينات مع االرتفاع في مستكل األسعار ليس إال نكعا مف الكىـ اإلحصائي 
كأنو حتى لك كانت الحالة االقتصادية قكية فالتحكؿ مف االقتصاد الرسمي إلى  (ر.غ.ؽ)المترتب عمى نمك 

ارتفاع مستكل البطالة كانخفاض مستكيات  سيترتب عميو انخفاض في الدخؿ الحقيقي المسجؿ، ك (ر.غ.ؽ)
.  2"اإلنتاجية كارتفاع مستكيات األسعار

ينمك بمعدؿ أسرع مف االقتصاد الرسمي، فإف اإلحصاءات الرسمية  (ر.غ.ؽ)إذا كاف " أنو "Feige"ك يرل       
  .3"عف الدخؿ قد ال تبالغ في معدؿ النمك الحقيقي لبلقتصاد الكمي

الطمب    التأثير عمى أداء السوؽ الرسمي مف ناحية العرض و :الفرع السادس

بتغير أداء االقتصاد الرسمي، فتدفع ظركؼ الرككد في االقتصاد  (ر.غ.ؽ) ظركؼ العرض كالطمب في ر     تتغي
كبالتالي زيادة كمية السمع كالخدمات المعركضة التي يتـ  (ر.غ.ؽ)الرسمي إلى زيادة المقدرة التنافسية لممكرديف في 

إنتاجيا في االقتصاد غير الرسمي، ألف ارتفاع معدالت التضخـ يؤدم بالمستيمكيف إلى إعادة تقييـ قكتيـ الشرائية 
سكاء كانت دخكليـ الحقيقية تتناقص أـ ال، كألف المستيمؾ رشيد كيبحث عف تعظيـ منفعتو بأقؿ التكاليؼ، فستدفع 

بالمستيمكيف إلى شرائيا حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب الجكدة  (ر.غ.ؽ)التكاليؼ المنخفضة السمع كالخدمات في 
 4.كالتي عادة ماال تتكافر في منتجات االقتصاد غير الرسمي

 

 
                                                 

. 163-162. ص الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى، مرجع سابؽ، ص 1
2
. 85. نسريف ، مرجع سابؽ، ص عبد الحميد 

. 165.  الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى، مرجع سابؽ، ص 3
4
 Christopher BAJADA, Friedrich SCHNEIDER : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 

Economy An Internal Perspective, Op, Cit.,  p. 69. 
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وتأثر السياسة النقدية تشوه األسعار : الفرع السابع

إلى تشكه األسعار المحمية، بحيث تميؿ األسعار فيو إلى الزيادة بمعدالت أقؿ مف تمؾ  (ر.غ.ؽ)يؤدم        
بأسعار  السائدة في االقتصاد الرسمي خاصة عندما يككف منافسا لو في تقديـ نفس أنكاع السمع كالخدمات ك

بالنسبة لمدكؿ  إجرائية ك إدارية ك منخفضة نظرا لما تتحممو األسعار في االقتصاد الرسمي مف أعباء ضريبية  ك
النامية تككف معظـ السمع مدعمة أك تخضع لمتسعير الجبرم أك تككف حصص االستيراد مف بعض السمع محددة 

 1 .مع كجكد فائض كبير في الطمب

زيادة الدكافع لبلحتفاظ بالنقكد السائمة ألغراض إجراء المعامبلت التي تتـ  (ر.غ.ؽ)يترتب عف كجكد كما         
نظرا لصعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ في ىذا االقتصاد كعدـ القدرة عمى التداكؿ باألشكاؿ األخرل  (ر.غ.ؽ)في 

ا يتسبب في ـال يككف حساسا لمتغيرات التي تحدث في معدالت الفائدة، ـ (ر.غ.ؽ)لمنقكد، كالطمب عمى النقكد في 
قمة مركنة الطمب عمى النقكد بالنسبة لمعدؿ الفائدة في االقتصاد ككؿ، ألف رغبة المتعامميف في ىذا االقتصاد قكية 

دكرا كبيرا في التأثير عمى السياسة  (ر.غ.ؽ) كما كيمعب حجـ الكتمة النقدية المتداكلة في 2.لمتستر عمى أنشطتيـ
ا يجعؿ السياسة النقدية تحمؿ في ضكء ـالنقدية أيف ال تككف لسياسات البنؾ المركزم أم تأثير عمى ىذه الكتمة، ـ

  3. لدل البنكؾ كالنقكد المتداكلة في االقتصاد الرسمياتما ىك مكجكد مف احتياط

االعتراؼ وعدـ المشاركة في تنظيمات مينية نقص آثار : الفرع الثامف

 نقص االعتراؼ أك عدـ كفايتو كنقص الحماية القانكنية لمعماؿ غير الرسمييف بمكجب األطر القانكنية  يدعـ      
يشجع عمى انتشار الظكاىر االجتماعية الخطيرة كتؤثر الفجكة المتعمقة بتمثيؿ  كالتنظيمية، ارتفاع مستكل الفقر ك

العماؿ غير الرسمييف كالريفييف تأثيرا سمبيا عمى كصكليـ بالفعؿ إلى األصكؿ اإلنتاجية كرأس الماؿ كأسكاؽ 
يستبعد العماؿ كما .  المنتجات كاألنظمة التدريبية كالصحية كالبنية التحتية كالخدمات العامة، كما تعكقيـ عف ذلؾ

غير الرسمييف كمؤسسات في كضع السياسات كالمكائح الرسمية كذلؾ بسبب ضعؼ تنظيميـ الميني كتمثيميـ 
 . كيؤدم ىذا إلى اإلخبلؿ بجانب تمبية متطمبات المجتمع بطريقة غير ناجعة 4.ككضعيـ القانكني غير القانكني

 
                                                 

1
. 177-176.صص الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى ،   
 .5-4ص،  ، ص"نمو االقتصاد الخفي" اإلختباء وراء الظالؿ:  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ2

3
. 177الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى،  مرجع سابؽ، ص  

4
 BAJADA Christopher, SCHNEIDER Friedrich : Size, Causes, And Consequences Of The Underground 

Economy An Internal Perspective, Op. Cit., p. 69. 
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  التي يمنحيا االقتصاد غير الرسميالفرص:المطمب الثالث 

عمى الجكانب السمبية فيو إال أف ذلؾ ال يعني أنو ال يقدـ  (ر.غ.ؽ) التي تمت عمى تتركز معظـ الدراسا      
 بكجكد رأس ماؿ غير منتج إذا ماتـ استغبللو فسيضيؼ مكرد اضافي  تمتعو: الفرصتمؾفرصا لبلقتصاد كمف بيف 

التي تحتاجيا أساسي ألىـ الخدمات مكفر لمخدمات اعتباره ؾلمثركة إلى جانب لعبو دكر الميدئ االجتماعي ككذا 
 .المدينة

توفر االقتصاد غير الرسمي  عمى رأس ماؿ غير منتج وغير مستغؿ  : الفرع األوؿ 

 نتائج دراستو التي انطمؽ منيا حكؿ فكرة  أف الدكؿ النامية 1997 سنة  في"دم سكتك "االقتصادمنشر        
 تممؾ أصكؿ كامنة جاىزة لكضعيا مكضع االستغبلؿ فقط إذا أمكف التكصؿ إلى كيفية تحكيميا إلى رأس ماؿ يدر

مف مدف العالـ  (5)ة فقاـ مع باحثيو كمعاكنيو في معيد الحرية كالديمقراطية في البيرك بإجراء مسح في خمس عائدا
 القاىرة كليما، كمانيبل، كمكسيكك، كبكرت، في محاكلة لتقدير قيمة ممتمكات األشخاص في االقتصاد :الثالث ىي

غير الرسمي، كركز فريؽ البحث عمى األصكؿ المادية التي يمكف اكتشافيا بسيكلة كىي العقارات، ألف المباني ال 
يمكف إخفاؤىا كيكف أف تحدد قيمتيا بمجرد حساب تكاليؼ مكاد البناء، كمبلحظة أسعار بيع المباني المماثمة، 

كأكتشؼ خبلؿ الدراسة طرؽ كثيرة لبللتفاؼ حكؿ القكانيف العقارية كانت نتيجتيا عدـ معرفة أم شخص مف يممؾ 
ماذا ؟ أك أيف؟ كمف يمكف مساءلتو؟ كمف ىك المسؤكؿ عف الخسائر؟ كبالتالي فمعظـ األصكؿ المحتممة في ىذه 
البمداف لـ يتـ تحديدىا كتجسيدىا، كبالتالي ال يمكف استخداميا لمحصكؿ عمى فائض القيمة مف خبلؿ الصفقات 

 في البيرك مثبل يعيش قأكتشؼ المعيد أف ك.  كالمعامبلت المتعددة كبالتالي فيي رأس ماؿ غير منتج ال يدر  عائدا
 مقابؿ "خارج نطاؽ القانكف"أف يسمييا " دم سكتك"مف سكاف المدف في مساكف غير رسمية أك كما يفضؿ % 53
 ككثير مف ىذه المساكف %83 كفي الريؼ %92 مف سكاف الريؼ، أما في مصر فكانت النسبة في المدف  81%

  1ال تساكم الكثير بالمقاييس الغربية لكف كثرة انتشارىا تزيد قيمتيا في مجمكعيا عف إجمالي ثركة األغنياء

(. 1997) دكلة نامية 179 يمثؿ رأس الماؿ غير المنتج في العقارات عمى مستكل 4-1الجدكؿ  ك

 

 

                                                 

1
 33.-32سر رأس الماؿ ، مرجع سابؽ، ص : ىرناندك دم سكتك  
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( 1997) دولة 179 رأس الماؿ غير المنتج في العقارات عمى مستوى 1-4جدوؿ

 ( ، مميوف دوالر %:الوحدة)الحضػػػػػري

إجمالي  
السكاف 

 (المميكف)

سكاف 
الحضر 

(% )

سكاف 
الحضر 

 (المميوف)

المساكف 
الحضرية 

 (المميوف)

المساكف 
الحضرية 

غير 
الرسمية 

 (المميوف)(1)

قيمة المساكف 
الحضرية غير 
الرسمية  

 (تريميوف دوالر)

 1.75 75 101 503 29 1747آسيا 
 0.57 28 33 167 32 525إفريقيا 

 0.74 36 42 211 57 371الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا 
 0.89 44 51 265 78 328أمريكا الجنوبية 

المكسيؾ، أمريكا الوسطى، 
والكاريبي 

161 64 103 21 18 0.36 

الصيف، البمداف حديثة التصنيع، 
وشرقي أوربا 

1611 38 619 124 105 2.16 

 6.48 316 372 1859  4743االجمالي الفرعي 
 0.26 13 15 75 39 191بمداف نامية أخرى 

 6.74 29 387 1934  4934اإلجمالي 
الريفيػػػػػػػػػة 

 2.36 1114719 556164 169165  3566118االجمالي الفرعي 
 0.24 112857 56308 1840049 47 359926بمداف نامية أخرى 

122757 612472   3926044اإلجمالي 
6 

2.60 

 9.34اإلجمػالي غير الرسمػػػي 
بنيت في انتياؾ صريح لمقانكف أك لـ تمتثؿ إلجراءات الحصكؿ عمى األراضي، أك :-  مف المناطؽ الحضرية غير رسمية كىي إما  %85يقدر أف  (1)

 . بنتيا الحككمة دكف التزاـ باالشتراطات القانكنيةككانت أصبل رسميا كأصبحت غير رسمية، أ
 . دكالر لميكتار ألراض الرعي138 لميكتار مف أراضي المحاصيؿ ك 3973استخدمت قيمة  (2)
 .37.سر رأس الماؿ، مرجع سابؽ، ص: ىرناندك دم سكتك: المصدر

 نبلحظ  الحجـ الكبير لرأسماؿ غير المنتج في الدكؿ بحيث نبلحظ ارتفاع قيمتو 4-1     مف أرقاـ الجدكؿ رقـ 
في المناطؽ الحضرية في كؿ المناطؽ التي أجرل فييا المعيد الدراسة كتبمغ في مجمكعيا كما سبقت اإلشارة 

 كىذا الرقـ لو قيمتو ككزنو الكبيريف إذ يمثؿ ضعؼ عرض النقكد المتداكلة 1997 مميار دكالر أمريكي سنة 9.34
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مرة عف إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة في كؿ بمداف العالـ الثالث كالشيكعية 20في الكاليات المتحدة، كيزيد 
ابتداء مف ) مرة كافة قركض البنؾ الدكلي في العقكد الثبلثة األخيرة 46 ك1989في السنكات العشر بعد سنة 

   كيتساءؿ 1. مرة مساعدات التنمية المقدمة لكافة دكؿ العالـ الثالث في نفس الفترة93، ك(ثمانينات القرف الماضي
دم سكتك أف إذا كانت الطريقة التي تحكؿ الطاقة الكامنة في المياه إلى كيرباء معركفة، فإننا ال نعرؼ أيف نجد 

كيرجع ىذا ألف العممية األساسية لـ تكضع أساسا لخمؽ . عممية تحكيؿ اإلمكانية االقتصادية لبيت ما إلى رأس ماؿ
نما لحماية الممكية العقارية كبقيت عممية خمؽ رأس الماؿ عممية ضمنية مخبأة في تعقيدات النظـ  رأس الماؿ كا 

  .2الرسمية لمممكية

حتى يمكف استخداميا إلنتاج كضماف . ك ما يفتقر إليو الفقراء عمكما ىك سيكلة الكصكؿ إلى آليات الممكية    
.  تأميف قيمة أعمى في السكؽ

 خمؽ توازف بيف طبقات المجتمع خاصة الفقيرة والمتوسطة:   الثانيالفرع

صّماما لؤلمف االجتماعي في فترات االنكماش كاألزمات االقتصادية أيف ينخفض حجـ  (ر.غ.ؽ) ُيشكؿ        
 كما أف لو القدرة عمى تجنب بعض آثار اإلجراءات التنظيمية مثؿ الحد األدنى لؤلجكر 3.العمؿ في القطاع العاـ

كالضرائب، كالتي تجعؿ ىذا االقتصاد أكثر ديناميكية كمف ثـ أكثر قدرة عمى االستجابة لمتغيرات التي تحدث في 
السكؽ مقارنة باالقتصاد الرسمي كبالتالي يحقؽ آثارا تكزيعية مكجبة مف خبلؿ مساعدة محدكدم الدخؿ، ما قد 

.  4يؤدم إلى تخفيض الفركؽ في تكزيع الدخؿ

      كتطرح الكاتبة نسريف عبد الحميد التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف كجكد اقتصاد غير رسمي كبير الحجـ كمنتج 
كديناميكي يعد ضركرة لبلستقرار االقتصادم في االقتصاديات الحديثة، خاصة مع تزايد درجات الجمكد كعدـ 

المركنة في االقتصاد الرسمي كالتي قد تؤدم في بعض الحاالت إلى إفبلس بعض المؤسسات كارتفاع معدالت 
ا يدفع  إلى اتخاذ سياسة ـالبطالة، كقد تتكقؼ سياسات مكافحة التضخـ بسبب الضغكط الناجمة عف الرأم العاـ ـ

كفي مثؿ ىذه الحاالت قد . أكثر تكمفة مف خبلؿ السماح بالتضخـ في االستمرار في سبيؿ ىدؼ التكظؼ الكامؿ
                                                 

1
 .35-34. ، ص صسر رأس الماؿ: ىرناندك دم سكتك  
 47-46.  ص،ص مرجع سبؽ،،الدرب اآلخر  ىرناندك دم سكتك، 2

متابعة تكصيات الدكرة السادسة لمجنة ، تأثير األزمة العالمية عمى العمالة وسوؽ العمؿ في إفريقيا:  لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية التابعة لئلتحاد اإلفريقي 3
أديس أبابا ، LSAC-EXP-5-SA1553البرنامج حكؿ االقتصاد غير الرسمي، كثيقة رقـ :رفي إفريقيا.غ.العمؿ كالشؤكف االجتماعية حكؿ الدراسة بشأف ؽ

، (04/07/2016 شكىد بتاريخ http://www.africa-union.org/ LSAC-EXP-5-SA1553 ،متا ح عمى المكقع 2009أكتكبر02-سبتمبر28إثيكبيا، 
 .4. ، ص23:00عمى الساعة 

4
 BAJADA Christopher, SCHNEIDER Friedrich, Op. cit., p100. 
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دكر الميدئ االجتماعي، كسكاء كاف األمر ىك استعادة أك المحافظة عمى االستقرار االقتصادم،  (ر.غ.ؽ)يمعب 
كفي نفس السياؽ 1 فإف كجكد اقتصاد غير رسمي منتج كمرف أصبح أساسا ميما لنجاح عممية االستقرار االقتصادم

الرسمي كبيرا لدرجة أنيا تعتبره مسألة غير   أنو في بعض الدكؿ الضعيفة يككف االقتصاد غيرOCDEترل منظمة 
لى جانب الدكر الذم يمعبو بالنسبة لمفقراء فيك يمعب دكر أساسي بمنسبة لمخدمات التي تحتاجيا 2قابمة لممساس  كا 

 .المدف

موفر رئيسي لمخدمات التي تحتاجيا المدينة : لثالفرع الثا
لممدف الكثير مف الخدمات كالسمع الرخيصة الضركرية القتصاديات المدف كتجارتيا  (ر.غ.ؽ)      يكفر 
 كشركات معامؿ في أغمبيتيـ، يعممكف كلكف مستخدميف رسميا الفقراء مف الكثير يككف ال قد كىكذا. كمستيمكييا

 أك خدما يعممكف ، أك بيكتيـ في األلبسة يخيطكف أك الطريؽ، عمى قارعة البضائع يبيعكف أك مسجمة غير إنشائية
 إلى 10 مف في الكاقع العاطميف عف العمؿ يعممكف يسمكف مف أغمبية فإف كىكذا الطبقات الغنية أحياء حراسا في

 3.المنخفضة األجكر ىي ما بقدر البطالة ليست كمشكمتيـع األسبك في أياـ 7 إلى 6مف ك يكميا ساعة 15
كيمعب البناء غير الرسمي دكرا ىاما في المدينة، إذ يشيد معظـ البناء في المدف بطريقة غير رسمية كما      

 النامية البمداف مدف التحديث في أك الصيانة أعماؿ أك المساكف كخارج الخطط الرسمية الحضرية، حيث يتـ بناء
مستثمرة،  غير مكارد بتعبئة العممية ىذه كتقكـ .عادة غير قانكنية مستكطنات كفي الرسمية الخطة إطار خارج

 في  لمعمالة ىاما مصدرا الرسمي ىؤالء غير القطاع بناة يمثؿ.العمالة ك كتحفيز الماؿ رأس تككيف كالمساىمة في
 الطاقة أك التكنكلكجيا أك الماؿ رأس بكثافة يتسـ ما لدييـ ليس  كىـ.العمؿ المتدني كغير الماىر المدف خصكصا

 الحاجات تمبية في يتمتعكف بمركنةالخاصة  كبطريقتيـ ةاألجنبي العمبلت يستنزؼ عبئا كال يشكمكف في مجمكعيـ
  4."مبلحقتيـ بدال مف عمميـ عف السككت في الحكمة ترل عديدة حككمات بدأت كقدالمحمية  كالطمبات

 التأثيرات الخارجية كالداخمية عمييا  مفيمكف القكؿ أف المؤسسات االقتصادية غير الرسمية تتعرض لجممة ك   
SWOTتشخيصيا كتحديد الفرص كالتيديدات التي يمكف أف تكاجييا في إطار ما يشبو تحميؿ 

*
 . نهمٕٖ

.  المكالي7-1كتكضحو الباحثة في الشكؿ 
 

                                                 

1
. 95-94عبد الحميد نسريف ، مرجع سابؽ، ص ص  

2 OCDE(2008) , Op.cit.,p91. 
 313.مرجع سابؽ، ص:  المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية 3
. .313.ص، نفس المرجع  4
*

 SWOT :اخزصبز نُمبط انمٕح(stronges)  َمبط انضؼف(weakness) فسص(oportunities)رٓدٚداد(threates)  
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ستراتيجية المحيط الخارجي لممؤسسة االقتصادية غير الرسمية  إ7-1شكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  . لتحميؿ القكلswot باالعتماد عمى نمكذج مف إعداد الباحثة: المصدر 

الحظ أف المؤسسات غير الرسمية تكاجو تأثيرات القكانيف كرقابة الييئات الحككمية ككذا مف م 7-1مف الشكؿ    
يقابميا مف منافسيف في السكؽ الرسمية كما تخضع في تعامبلتيا لؤلعراؼ كالتقاليد كلشبكة العبلقات غير الرسمية ، 

 تشخيص محيطيا الداخمي كما يحممو مف نقاط قكة كضعؼ ككذا محيطيا الخارجي كما يحممو يمكنياكبناء عميو 
مف فرص كتيديدات لتبني إستراتيجية بقاء في االقتصاد غير الرسمي أك تتخذ قرار االندماج في االقتصاد الرسمي 

. الضعؼ نقاط قكتيا نقاط في حاؿ ما إذا فاقت التيديدات فرص البقاء أك فاقت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؤصضبد 

الزصبدٚخ غٛس 

 زصًٛخ

 انٓٛئبد انحكٕيٛخ

 انزمبنٛد ٔاألػساف

يؤصضبد 

 الزصبدٚخ زصًٛخ

 لٕاٍَٛ
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خالصة الفصؿ  

 :مما تقدـ طرحو في الفصؿ األكؿ يمكف اف نخمص إلى النتائج التالية         

  عبلقتو باالقتصاد الرسمي  كاختبلؼ كجيات النظر في تفسيراالقتصاد غير الرسميصعكبة تعريؼ.  

  يعد االقتصاد غير الرسمي مخزف كبير لممبادرات بسبب ما يضمو مف عدد ىائؿ مف الكحدات االقتصادية
 .يمكف االستفادة منيا في زيادة الثركة الكطنيةك 

  مف إجمالي الناتج الكطني نسبتو   كفيفي حجـ العمالة التي يكظفياتتركز  االقتصاد غير الرسميأىمية
 .اإلجمالي

  أىمية اإللماـ بأساليب قياس حجـ ك المعمؽ ألسبابو ك الفيـاالرتقاء بالتفكير حكؿ االقتصاد غير الرسمي
االقتصاد غير الرسمي كقاعدة أساسية لصياغة كتقييـ مختمؼ سياسات دعـ االنتقاؿ إلى االقتصاد الرسمي 

 .كسياسات تطكير القطاع الخاص

   يكفر االقتصاد غير الرسمي لمتنمية القدرة اإلنتاجية كبناء الميارات المتخصصة كىذه القدرات ىي غير
مستغمة كما يكجد في االقتصاد غير الرسمي رأس ماؿ غير منتج  جاىزة لكضعو مكضع االستعماؿ إذا أمكف 

.  التكصؿ إلى كيفية تحكيمو إلى رأس ماؿ منتج

 ال يمكف االقتناع بفكرة اندماج الكحدات غير الرسمية مف دكف الفيـ الجيد لبلقتصاد غير الرسمي. 



 

: الثانيالفصل  

  آليات االندماج في االقتصاد الرسمي 
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   تمييد

  كأماـ التسميـ بأف،االقتصاد غير الرسمي مف كحدات كمقاكليف كعماؿ  أماـ كاقع تنامي أعداد العامميف في         
كالكظائؼ المناسبة كاستدامتيا ك مؤسسات اؿخمؽ كال يمثؿ الحؿ المناسب عمى المدل البعيد لتشجيع  (ر.غ.ؽ)

ىذه األخيرة التي تتحقؽ في ظؿ االقتصاد الرسمي مف خبلؿ تعزيز سياسات االقتصاد  كبالتالي تحقيؽ التنمية،
 كبيدؼ االستغبلؿ األقصى لكؿ الثركات كلككف .الكمي كالتكظيؼ كالحماية االجتماعية كسف القكانيف المبلئمة

أىمية اندماج المؤسسات االقتصادية غير االقتصاد غير الرسمي مخزف لممبادرات الريادية كلمثركة، طرحت مسألة 
ىذا في  سيسمط الضكءالرسمية في االقتصاد الرسمي، كفي إطار البحث عف اآلليات التي تقكد ليذا االندماج 

االندماج، كالتي مف ضمنيا آلية حقكؽ الممكية   اآلليات أك الممارسات كاالستراتيجيات نحكبعضالفصؿ عمى 
حماية الممكية عمى النمك ككذا إنتاجية رأس الماؿ البشرم كأحد عناصر اإلنتاج  الرسمية مف خبلؿ استعراض آثار

االندماج في االقتصاد الرسمي أك البقاء في االقتصاد غير الرسمي  عكائد النشاط التخاذ قرارك كآلية تحميؿ تكاليؼ 
 شرح كتحميؿ المتغيرات التي يمكنيا أف تؤثر عمى اندماج ىذه  يمييا.الذم ال يخمكا ىك اآلخر مف أعباء كتكاليؼ

 . مجسدا في معناه االقتصادم بالرشاكم  اإلدارمالكحدات كالتي مف ضمنيا الفساد

كعمكما يمكف اعتبار ىذه الممارسات بمثابة استراتيجيات أك نماذج تصؼ أحسف الطرؽ لضماف دخكؿ آمف         
في سكؽ تسكده  الرسمي كبأعداد كبيرة عمى المدل البعيد لضماف تنافس حر غير كسميـ لمؤسسات االقتصاد

: مف خبلؿ المباحث اآلتية التنافسية كالشفافية، كسيتـ عرض  ىذا 
 .اندماج الكحدات غير الرسمية كميكانيزمات االندماج في االقتصاد الرسميأىمية : المبحث األوؿ       
 .ندماج في االقتصاد الرسميلبل كآلية  الرسميةحقكؽ الممكية: المبحث الثاني       
 . براءة االختراع كآلية لبلندماج في االقتصاد الرسمي:الثالثالمبحث       

 . التكاليؼ ك العكائد كدكرىا في قرار االندماج في االقتصاد الرسمي أداةتحميؿ: الرابعالمبحث       

. الفساد كعبلقتو باالندماج في االقتصاد الرسمي :الخامس المبحث      
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  الوحدات غير الرسمية وميكانزمات االندماج في االقتصاد الرسميأىمية اندماج: المبحث األوؿ
سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى أىمية اندماج الكحدات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي            

.  نعرؼ االندماج كالعكائؽ لتي تعتريو ككذا األىمية المنشكدة مف عممية االندماجثـكمطمب دكلي، 

 االقتصاد الرسمي كمطمب عالمي ج فياالندما: المطمب األوؿ

 أك ما يصطمح 204 التكصية  رقـ :الرسمي ىما القتصادلبلندماج في ا حجر الزاكية عتبراف    تكجد كثيقتيف ت
.  لؤلمـ المتحدة 2030 خطة التنمية المستدامةك  لمنظمة العمؿ الدكلية (R204) ىا بػػعمي

 االندماج في االقتصاد الرسمي  و إستراتيجية204التوصية : الفرع األوؿ

المتعمقة باالنتقاؿ مف االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي أكؿ معيار  204تعتبر التكصية رقـ            
  :دكلي يركز عمى االقتصاد غير الرسمي بحيث كضعو مكتب العمؿ الدكلي كأحد استراتيجياتو ك بيانيا في اآلتي

I.   االندماج في االقتصاد الرسمي كإستراتيجية

 في جنيؼ *(FMPC) خبلؿ المنتدل العالمي لتبادؿ المعارؼ 2015في جكاف  مكتب العمؿ الدكلي        تبنى 
 كالتي تعتبر بمثابة  المتعمقة باالنتقاؿ مف االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي204التكصية رقـ 

كتعتبر ىذه التكصية أكؿ معيار دكلي يركز عمى االقتصاد غير الرسمي بحيث كضع مكتب العمؿ  ،استراتيجية
أحد استراتيجياتو األساسية لضماف ىذا االنتقاؿ عمى ؾالدكلي إضفاء الطابع الرسمي عمى االقتصاد غير الرسمي 

إضفاء الطابع "ك " انتقاؿ إلى االقتصاد الرسمي" كيبلحظ أنو تـ استعماؿ مصطمحي 1الصعيد الدكلي كالكطني،
 . لئلشارة إلى االندماج في االقتصاد الرسمي" الرسمي

II.  االستراتيجيةنموذج االندماج في االقتصاد الرسمي حسب R204 

 عبارة عف إطارا عاما لضماف انتقاؿ فعاؿ لبلقتصاد الرسمي  **(R204)204 رقـ  كضعت التكصية         
 في االقتصاد الرسمي  الرصد المستمر لنتائج عممية االندماجإلىنمكذج لمتدخؿ يضـ جممة مف المراحؿ تيدؼ 

.  المكالي1-2كبياف ىذه الخطكات في الشكؿ 

                                                           
* FMPC : Forum Mondial de Partage des Connaissances. 
1
 Centre International de Formation :Transition ver l’économie informelle, Forum mondial de partage des 

connaissances, bureau international du travaille,2015 sur site www. ilo.org/wcms_456554 consulté le 

(03/05/2019 à 15 :30). 
**

 R204:Recommandation numero 204. 
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   R204  حسب  االندماج في االقتصاد الرسميإستراتيجيةخطوات  :1-2شكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Centre international de formation :Transition Ver L’économie Informelle, Forum mondial de 

partage des connaissances, bureau international du travaille,2015 sur site www. ilo.org/wcms_456554 consuté le 

03/05/2019 a 15 :30 

  مراحؿة يمكف القكؿ أنو تمر إستراتيجية االندماج في االقتصاد الرسمي عبر خمس1-2مف الشكؿ              
 اتاالجتماعي، مرحمة كضع إستراتيجي األطر القانكنية، مرحمة الحكار مرحمة التشخيص، مرحمة اختبار : ىي

 .مدمجة مرحمة التنفيذ

السميـ لؤلسباب كالظركؼ المرتبطة الشامؿ ك   بالتشخيصالتشخيص مرحمة تقضي: مرحمة التشخيص .1
 كبأية كيؼ، ك لو  محدد الدكلة لتعريؼ كطني كتبنيكمدل اعتمادق  كالتحديد الدقيؽ لمفيكـ(ر.غ.ؽ)بكجكد 

اإللماـ بتنكع  ىذا إلى جانب درجة .؟ىؿ لدل الدكلة إستراتيجية لبلقتصاد غير الرسميطريقة سيتـ قياسو؟ ك
 كمعالجة ىذا التنكع عف طريؽ مناىج ،سمات كظركؼ كاحتياجات الكحدات غير الرسمية كالعامميف بيا

 كفي ، تراعى مسألة تنكع سمات كظركؼ المؤسسات غير الرسمية عمى حدة، بحيثمكيفة مع كؿ حالة
 . كتكسيع نطاقياانفس الكقت الحفاظ عمى القدرات التنظيمية كاإلبداعية كالميارات لديو

 بيدؼ تصميـ (ر.غ.ؽ)حقيقية عف عمى تقديـ معمكمات  ىذا التشخيصكبناء عميو سيساعد            
. القتصاد الرسميالندماج في اكتنفيذ القكانيف كاإلجراءات الرامية ؿ

 

 مرحمة التشخيص

إختبار األطر القانونية 
 والسياسية واإلجرائية

االجتماعيالحوار   االستراتيجيات المدمجة 

 التنفيذ
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تأتي ىذه المرحمة كمرحمة ثانية بعد التشخيص كذلؾ إلختبار األطر : األطر القانونية واإلجرائيةاختبار  .2
 إمكانية تطبيؽ إستراتيجية مدمجة  مع، الرسمي االقتصادماالندماج فيكؿ بمد مف أجؿ ؿ ية كتشريعالقانكنية

  مفلتسييؿ االندماج في االقتصاد الرسمي كىذا يفرض الحاجة إلى التنسيؽ فيما بيف طائفة كاسعة
، السمطات االجتماعيالمستكيات الحككمية كالتعاكف مع الجيات المختصة مف قبيؿ مؤسسات الضماف 

الضريبية، مفتشيات العمؿ، الجمارؾ، الييئيات المعنية بحماية اإلختراعات، لتسييؿ االندماج في االقتصاد 
اإلمتثاؿ ليذه القكانيف   يفرض الحاجة إلى إيجاد طريقة متكازنة تجمع بيف الحكافز كتدابير، مماالرسمي

 .كاإلجراءات

يجب أف يككف الحكار اإلجتماعي بمشاركة كؿ األطياؼ التي تيميا مسألة االندماج في : الحوار اإلجتماعي .3
. االقتصاد الرسمي دكف استبعاد أم فئة لضماف فعالية االندماج

بعد تحديد األىداؼ المرجكة تصاغ االستراتيجية المدمجة التي تعبر عف األىداؼ : االستراتيجية المدمجة .4
المشتركة التي نتجت عف تكافؽ في اآلراء الناتج عف عممية الحكار االجتماعي مع األخذ في الحسباف نقاط 

. قكة كضعؼ االستراتيجة ككذا التيديدات كالفرص التي يمكف أف تصادؼ تنفيذ االستراتيجية

. تأتي ىذه المرحمة لتعكس تجسيد االستراتيجية في الميداف: التنفيذ- .5

 .           مف خبلؿ ىذه المراحؿ كتنفيذىا يمكف ضماف انتقاؿ فعاؿ لمكحدات غير الرسمية نحك االقتصاد الرسمي

 والدعوة لالندماج  2030خطة التنمية المستدامة  :الفرع الثاني

تأتي الكثيقة الثانية التي نادت باندماج االقتصاد غير الرسمي مف طرؼ األمـ المتحدة  كسيتـ تكضيح           
. محتكل ىذه الخطة ككذا األىداؼ المرتبطة بعممية االندماج

I.  2030خطة التنمية المستدامة 

لخطة التنمية   (17) عمى تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة الػسبعة عشر2016في الفاتح جانفي           بدأ العمؿ 
 في قمة لؤلمـ المتحدة كدخؿ في نفس السنة  2015 التي اعتمدىا قادة العالـ في سبتمبر 2030المستدامة لعاـ 

كذلؾ . لمحد مف ارتفاع درجات الحرارة في العالـالممحة اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ حيز التنفيذ لتمبية الحاجة 
حيث قررت جميع .، 2015  سنةبعد انقضاء خطة التنمية المستدامة لؤللفية بأىدافيا الثمانية كالتي انتيت في

الدكؿ بمختمؼ درجات تقدميا العمؿ جاىدة عمى حشد الجيكد لمقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو كمكافحة عدـ 
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نجاح األىداؼ اإلنمائية  عمى المستدامة الجديدة لمتنمية األىداؼ ، كتستند1المساكاة كمعالجة تغير المناخ
نجاز ما لـ يتحقؽ في إطارىا، كتيدؼ خطة  (2015-2000)لؤللفية كمكاصمة مسيرة األىداؼ اإلنمائية لؤللفية كا 
ا لمقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو بحيث تدعكا جميع الدكؿ الفقيرة كالغنية 2030التنمية   إلى المضي قدمن

كالمتكسطة الدخؿ إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة مف أجؿ تعزيز الرخاء، كالعمؿ في الكقت نفسو عمى حماية األرض 
عماؿ حقكؽ اإلنساف الكاجبة لمجميع كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة كىي . مف األخطار البيئية، كا 

البعد االقتصادم : أىداؼ كغايات متكاممة غير قابمة لمتجزئة، تحقؽ التكازف بيف األبعاد الثبلثة لمتنمية المستدامة
. *كالبعد االجتماعي كالُبعد البيئي

II.  بالنسبة لالندماج 2030مف خطة التنمية المستدامة  (1-3-8)أىمية اليدؼ 

 كمف ضمف ىذه ، غاية196ندرج تحتيا إ ىدفا (17)سبعة عشر  أىداؼ التنمية المستدامة           ظمت
إضفاء الطابع الرسمي عمى المؤسسات المصغرة غير الرسمية " ركز عمىاألىداؼ تيتـ الباحثة باليدؼ الثامف ككنو 

تعزيز النمك االقتصادم المطرد كالشامؿ لمجميع  ": عمىفكدعـ نمكىا كتحسيف إنتاجيتيا، كنص اليدؼ الثاـ
غايتو الثالثة  بالتحديد في  غاية ك12كضـ بدكره  كالمستداـ كالعمالة الكاممة كالمنتجة، كتكفير العمؿ البلئؽ لمجميع

التي تنص عمى تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية كالتي تدعـ األنشطة اإلنتاجية، كفرص العمؿ البلئؽ، 
، كالتشجع عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشاريع ركمباشرة األعماؿ الحرة، كالقدرة عمى اإلبداع كاالبتكا

مقاسة بمؤشر نسبة ، المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ كنمكىا مف خبلؿ الحصكؿ عمى الخدمات المالية
 2.العمالة غير الرسمية خارج الزراعة كذلؾ حسب الجنس

كبياتيف الكثيقتيف تصبح مسألة اندماج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي استراتيجيو دكلية اىتمت       
  لكف ماذا نقصد باالندماج في االقتصاد الرسمي؟بيا المنظمات الدكلية كتعيدت بتطبيقيا كؿ الدكؿ

                                                           
1
 ػلى 06/05/2019اطلغ ػلٍه بتارٌخ / https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda :انظر الموقغ  

 .09:10.الساػة
*
 2030خطة التنمية المستدامة لعاـ : تحويؿ عالمنا: لتفاصيؿ أكثر حكؿ ىذه األىداؼ يرجى اإلطبلع عمى كثيقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  

. 10:20عمى الساعة .06/05/2019اطمع عميو بتاريخ  /www.un.org :المتاحة عمى المكقع
 : يرجى التكجو إلى المكقع2030 لمزيد مف اإلطبلع حكؿ مضاميف كؿ ىدؼ كغاية مف غايات خطة التنمية المستدامة  2

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Globalra.pdf11:00 عمى الساعة 06/05/2019: اطمع عميو بتاريخ.  
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المقاوؿ غير الرسمي و االندماج في االقتصاد الرسمي  مفيـو :المطمب الثاني

عمى  الطابع الرسمي بإضفاءإف اندماج الكحدات اإلنتاجية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي أك ما يعرؼ        
ثـ لماذا ؟ عني بعممية االندماجف اذا كسنشرح أكال ما المقصكد باالندماج، كـقاالقتصاد غير الرسمي لو مبررات

. ؟ كمف ىك المقاكؿ غير الرسمي؟االندماج في االقتصاد الرسمي

 باالندماج مفيـو: الفرع األوؿ

أيف يككف فيو االستغبلؿ األقصى    يعني االندماج دخكؿ كؿ ثركات الدكلة في اقتصاد كاحد رسمي        
. 1لرأسماليا، بحيث يجب أف يككف ىذا االندماج عقبلني كيضـ كؿ الثركات االقتصادية كاالجتماعية

  عمى الطابع الرسميإضفاءكما نعني باندماج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي أك ما يسمى         
 تمؾ الممارسات التي تيدؼ لزيادة عدد الكحدات غير الرسمية المندمجة في االقتصاد ،االقتصاد غير الرسمي

. 2الرسمي

كفي ىذا الشأف ككما سبقت اإلشارة إليو في الفصؿ األكؿ فإف الدكؿ المتخمفة ىي التي ييميا كثيرا مسألة     
 أف االقتصاد غير الرسمي ليس ىك الحؿ لمتنمية عمى المدل البعيد، إلى جانب :ا لعدة أسباب منياذ كهاالندماج

 .ضركرة االستفادة مف الطاقات البشرية المكجكدة داخؿ االقتصاد غير الرسمي كالممثمة في المقاكليف غير الرسمييف

I.  االقتصاد غير الرسمي ليس ىو الحؿ عمى المدى البعيد

 في اقتصاديات الدكؿ النامية، كاعتباره لدل كثير منيا بمثابة (ر.غ.ؽ) بالرغـ مف الحجـ الذم يحتمو           
كاسع يمكف أف  ك ، فإف استمرارية كجكده بشكؿ كبيرتو لتنكع المشاكؿ التي تكاجو أنشط كنظرافرصة حيكية لمنمك

، كما أف قدرتو عمى تحقيؽ 3ا يستكجب سياسات لمعالجة ىذا المشكؿــ كبالتالي نمك أقؿ، يؤدم إلى إنتاجية أقؿ
ال يمكف أف يككف ىك الحؿ ق بعض المزايا في مجاؿ البطالة كالفقر أثبت صحتو فقط في المدل القصير، ذلؾ أف

. لمقضاء عمى قضايا الفقر كالبطالة في المدل البعيد كبالتالي تحقيؽ التنمية

                                                           
1
B.A Chokri.Tunisie L’économie informelle commet y remédier disponible sur : www.afaktounes.tn  

consulté le (25/08/2016 à 21 :00). 
2
PALMER Robert , NORRAJ,Edinberg and Amman :Formaliser L’economie Informelle « Pratiques 

Exemplaires » ,NORRAG news,2007, N 39 .disponible sur :www.norrag.org.fr consulté le(18/06/2016 à15 :40) 

p.p38-41. 
3
 ANOOP Singh, SONALI Jain-Chandra, ADIL Mohammad: Out Of The Shadows, finance development. 

2012,p.45 
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عدد ممكف مف   لجذب أكبر(ر.غ.ؽ)كاسع يتطمب فيـ آلية تحفيز أنشطة  كعميو فتحقيؽ نمك شامؿ كبناء  
. الرسمييف إلى االقتصاد الرسمي المقاكليف غير

II. باعتباره المعني بعممية االندماجالمقاوؿ غير الرسمي  

 الذم تمعبو المؤسسات المصغرة أك ما يسمى بالمقاكالتية في التنمية مالحيك ف في الدكرا ال يختمؼ اثف           
االجتماعية، حتى أصبح الخكض في أىمية المقاكالتية أك الدفاع عنيا مف األمكر التي تبدكا بدييية  االقتصادية ك

لكف يختبئ خمؼ ىذا المفيـك مفيـك آخر يعكس ممارسات لفئة مف المقاكليف الذيف يعرفكف مشاكؿ مف . نكعا ما
نكع آخر أثناء تسييرىـ ألنشطتيـ كالذم يبدكا أنو يختمؼ عف طرؽ التسيير المعتادة أال كىك المقاكؿ غير الرسمي، 

: كمف الدراسات التي تناكلت المقاكالتية في شكميا غير النمطي

كدراسة . (Entrepreneurial Outsiders ) ف الغرباءمالمبادرما أسماىـ ب حكؿ 2009(Mc Elwee)دراسة ماؾ إلكم 
، كدراسة ككلي سي (Entrepreneurship At The Margin) حكؿ المقاكالتية اليامشية 2007في  (Smith)سميث
 (.Underground Entrepreneurship)األرض تحت  حكؿ المقاكالتية2006سنة  (Colin.C.Willams)كيميامز

كترجع أىمية اندماج  1كيمكف أف نسمي ىذا النكع مف المقاكالتية إصطبلحا بالمقاكالتية غير الرسمية       
: نكضحيا في اآلتيالمقاكليف غير الرسميف إلى مجمكعة مف العكامؿ 

 مف حجـ الناتج اإلجمالي الخاـ في الدكؿ %20 إلى10%تساىـ المقاكالتية غير الرسمية بنسبة تتراكح مف  .1
 .2 ىذه النسب ال يمكف تجاىؿ ىذه الفئةـكأما.  في الدكؿ منخفضة الدخؿ%90مرتفعة الدخؿ كتصؿ إلى  

نسبة المقاكليف الرسمييف المكجكديف في االقتصاد الرسمي ليا تأثير عمى عدد المقاكليف غير الرسمييف في  .2
فترة معينة مف تطكر مشاريعيـ، حيث تشير الدراسات أف المقاكليف الرسمييف لدييـ نزعة لمتكجو بمؤسساتيـ 

كرانيا  أك ففي مسح لعينة شمؿ ركسيا ك3 في مرحمة معينة مف مراحؿ تطكرىـ أك العكس(ر.غ.ؽ)إلى 

                                                           
1
 BURRAU Sylvain, FENDT Jaquelline : L’entrepreneuriat Au Sein De L’économie Informelle Des Payes 

Développés « Une Réalité Oubliée ?»,Paris, Cedex,disponible sur www.strategie-aims.com consulté le 

(25/08/2016 à22 :40) p.16. 
2
 COLIN C.Williams : Is Informel Sector Entrepreneurship Necessity or Opportunity, Bussiness 

Management Research, 2014,Vol3,N1 disponible sur :www.sciedu.ca/journal,consulté le:(03/11/2015 

à22:35);p.16 
3
 COLIN C.Williams. Op,cit.,p16. 
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 عمى %77ك %100بمغت نسبة المقاكليف الرسمييف الذيف بدؤكا أعماليـ في االقتصاد غير الرسمي 
 1.التكالي

تعدد أشكاؿ المقاكالتية كمجاالت نشاطيا مف البسيطة التي يمكف أف تزاكؿ في المنزؿ إلى المعقدة التي تنتج  .3
 2.في كرش كحتى المبدعة منيا

اختيار الكثير مف المقاكليف لبلقتصاد غير الرسمي لمبدء في أنشطتيـ أك تطكيرىا يستدعي تحديد البلرسمية  .4
 3.كنتيجة أك البلرسمية كإستراتيجية حتى يتسنى كضع اآلليات المبلئمة لبلندماج في االقتصاد الرسمي

كيمكف القكؿ أف الفيـ الجيد الختيار المقاكؿ غير الرسمي البلرسمية كنتيجة حتمية لبعض الظركؼ التي        
. اختياره ليا كإستراتيجية ىك الذم يحدد اآلليات كاألدكات التي تسيؿ التكجو نحك الرسمية أك االندماج صادفيا أك

كنشير ىنا إلى الدكر الذم يمكف أف تمعبة درجة استجابة المقاكليف غير الرسمييف لطبيعة القكانيف المكضكعة مف 
 .     في االقتصاد الرسميقبؿ السمطات كمحدد آخر لقرار االندماج

  لالندماجآخرلمقوانيف كمحدد غير الرسمية   الوحداتمقدار استجابة: الفرع الثاني

إضافة إلى النمك المطرد لحجـ االقتصاد غير الرسمي كدكره في الحد مف عممية االندماج في    تبرز         
 لبلندماج مف جية ثانية، آخراالقتصاد الرسمي مف جية، قمة استجابة المؤسسات لمكائح التنظيمية كالقكانيف كمحدد 

حتراـ ىذه إكىذا ما يزيد مف تعقدىا ألنو غالبا ما يقـك أصحاب الكحدات غير الرسمية بالمكازنة بيف عكائد كتكاليؼ 
 بؿ يشمؿ فيما يشممو (ر.غ.ؽ)فإف النمك ال يحده فقط حجـ  (Lois Stevenson2012)"لكا ستيفنسف"كحسب  القكانيف

الخصكصيات المميزة لكؿ بمد، كما تتيحو مف تشريعات مشجعة لمناخ األعماؿ ك لقكانيف تحمي المنافسة كتحمي 
.  4حقكؽ الممكية

 فإف االندماج في االقتصاد  (Robert Palmer, Norrage& Edinberg)"نكراج كايدنبرغ" ك "ركبر بالمر"كحسب       
يشير بالنسبة لمعديد مف أصحاب القرار إلى جعؿ الكحدات غير  (ر.غ.ؽ)عمى ضفاء الطابع الرسمي إأك  الرسمي

الرسمية تدفع الضرائب كالرسـك كتحصؿ عمى تراخيص ممارسة النشاط، كعمى الرغـ مف أف ىذه النتيجة قد تككف 
                                                           

1
 COLIN C.Williams, SARRA Nadin : Re-Thinking Informal Entrepreneurship”Commercial or Social 

Entrepreneurs?”,Social Entrepreneurship End Innovation,  2012, vol1,N.03, available at 

http://papers.ssrn.com, 24/11/2015.p,297.   
2
 BURRAU Sylvain, FENDT Jaquelline: Op. cit.,p.17. 

3
 Ibid,p.19. 

4
 LOIS Stevenson :Developpement  Du Secteur Privé Et Des Entreprises"Favoriser La Croissance Au 

Moyent-Orient et en Afrique de Nord", UNC press books, France,Amazon, 2012,p.p. 45-46. 
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مرضية بالنسبة لمدكلة مف ناحية المالية العامة كتحصيؿ إيرادات أكبر، إال أف ذلؾ ال يرضى الكحدة غير الرسمية  
يحتـ النظر في قضية االندماج مف زاكية تعكد بالمنافع مف جية الدكلة كالكحدات  كتجعميا في كضع غير مريح، ما

الرسمية معا، بحيث يجب أف تخمؽ عممية االندماج مجمكعة مف التحفيزات مف ناحية التكمفة تجعؿ مف  غير
الكحدات غير الرسمية تجد منافع مف عممية االندماج أكثر، مف بقائيا في االقتصاد غير الرسمي ما يجعميا أكثر 

 كبالتالي دخكليا في التيار االقتصادم كاإلجتماعي السائد، كمف جية ثانية فإف  عمييا الطابع الرسميإلضفاءقابمية 
 1.الدكلة ستكفر عمييا بالمقابؿ الكثير مف المكارد كالجيد لفرض إحتراـ القكانيف الرسمية

  ارتباط فعالية االندماج بالنتائج عمى المدى البعيد:الفرع الثالث

الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي يجب أف يكفر عمى  إف االندماج الكاسع ألعداد كبيرة مف     
  2:المدل الطكيؿ جممة مف المزايا أىميا

I. التنظيـ ك ضماف مناصب شغؿ الئقة كدائمة كتحسيف معايير العمؿ. 

II. تكطيد العقد االجتماعي بيف المكاطف كالدكلة كالمشاركة في إعداد السياسات العامة عبر التمثيؿ المؤسسي. 

III. التمتع بحقكؽ ممكية حقيقية. 

IV. تقكية العبلقات بيف المؤسسات المندمجة كتطكير المعرفة بالمؤسسة المحمية. 

V. كسب ثقة المستثمريف كتنمية كتطكير استثماراتيـ. 

VI. كالسماح بالمقابؿ بتخفيض نسب الضرائب تكسيع الكعاء الضريبي. 

VII. التقميص مف الكتمة النقدية المتداكلة في االقتصاد غير الرسمي. 

VIII. تحسيف اإلنتاجية مف خبلؿ الحصكؿ عمى الخدمات ك عكامؿ االنتاج كالدخكؿ ألسكاؽ جديدة. 

إدراؾ مشكؿ استجابة أك قمة استجابة  كيمكف القكؿ أف فيـ االقتصاد غير الرسمي ال يحؿ مشكؿ التنمية ك     
المؤسسات لمقكانيف ك التنظيمات ك المكائح إلى جانب اإليماف بما يمكف أف يحققو االندماج مف مزايا عمى المدل 

                                                           
1
 PALMER Robert, Norrage, Edinberg and Amman: Op.cit, p39. 

2
 OCDE(2008) :Elimination Des Obstacles A l’intégration Dans L’économie Formelle, Edition OCDE , 

2008 disponible sur site :http://dx.doi.org consulté le( 15/06/2018 à09:50),p.88. 
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بما يمكف أف يصاحب ىذه العممية مف . البعيد تشكؿ محاكر أساسية لئلقتناع بفكرة االندماج كالشركع فييا عمميا
 . اجتماعيا نفسيا كبحدة (ر.غ.ؽ)، كفي إطار االندماج تطرح قضية اندماج فئات عراقيؿ تجب إزالتيا

 أىمية االندماج في الجانب االجتماعي : الفرع الرابع

 .جتماعيا مف خبلؿ تكفير التغطية االجتماعية ليـ مف األىمية بمكافإ (ر.غ.ؽ)فئات  تعتبر مسألة اندماج       
ينص   كيعتبر الضماف االجتماعي حؽ أساسي لئلنساف كأداة أساسية لتحقيؽ التماسؾ كاالندماج االجتماعييفك

كعضكفي المجتمع، الحؽ في التأميف  فرد أف لكؿ " (22الفقرة) 1948العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر سنة  الميثاؽ
 منو أف لكؿ الفرد الحؽ في الحصكؿ عمى قدر مف الحياة المبلئمة التي تضمف لو 25االجتماعي، كتنص الفقرة 

 1 ".الكريـ (ىا)، كعيشو (ىا)صحتو  (ىا)

I. الضماف االجتماعي كمكوف لمسياسة االجتماعية 

االجتماعية، كيمعب دكرا في منع كمكافحة الفقر مف خبلؿ  يعد الضماف االجتماعي مككنا أساسيا لمسياسة         
تشجيع التضامف الكطني، كىك ضركرم لمشاركة المكاطنيف في التنمية كالضماف االجتماعي كيعزز اإلنتاجية مف 

ذا تكمفة عمى المؤسسة فيك استثمار  اعتبر ؾخبلؿ تكفير الرعاية الصحية كضماف الدخؿ كالخدمات االجتماعية،  كا 
 .2 في اإلنساف ك داعـ لو

 مف % 80 مف سكاف العالـ يعيشكف مف دكف حماية الضماف االجتماعي بينما يعيش  %50يقدر أف  "        
 الرسمي (ر.غ.ؽ)كيعتبر غياب التغطية االجتماعية كالضماف االجتماعي صفة أساسية في  ،3 "دكف حماية مناسبة

 الكصكؿ إلى آليات رسمية لمرعاية عمىعدـ المقدرة  عف كيمثؿ جانبا ىاما مف االستبعاد االجتماعي، كيعبر
 السبلمة ليـ ك ليذه الفئة التي تعتبر األكثر حاجة لمحماية االجتماعية، بسبب انعداـ شركط ك االجتماعية،

 4.ألسرىـ

                                                           
1
 SOCIAL Alert 2004: Towards A Social Protection For Informal Economy Workers, Conference on social 

rights in the Informal Economy , Brussels, from 29 Nov to 2 Dec 2004. 

P.6.http://www.socialalert.org/pdf/20031959e.pdf  seen 27/06/2011 à 21:30. 
2
 Bureau Internationale Du  Travail : Travail Décent et Economie Informelle, rapport VI, Conférence 

internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002, p.  62  
3
 متاح 03. ، ص67، ٌناٌر، الؼذد 2010 . [ػلى الخط ]مجلة الؼمل الالئق". االستجابة لألزمة بناء أرضية اجتماعية" .  منظمة الؼمل الذولٍة 

>  ػلى  http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/info/world/world_67.pdf>  (  تارٌخ

16:45: ػلى الساػة (2015 ماي04التحمٍل . 
4
 Bureau Internationale Du  Travail: Sécurité Sociale: Questions, Défis Et Perspectives, rapport VI, 

Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, pp. 3 et 4. 
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 مف العماؿ في العالـ  %20 بأنو يكجد فقط إذا عممنايمكف تصكر مدل صعكبة تكفير الحماية االجتماعية  ك      
مستبعدكف مف أم شكؿ رسمي مف أشكاؿ  مف نصؼ العمالة يستفيدكف مف حماية اجتماعية حقيقية، كأف أكثر

فريقيا جنكب الصحراء إ معدؿ الحماية االجتماعية لعماؿ معظـ دكؿ يتراكحكعمى سبيؿ المثاؿ  1 الحماية االجتماعية
لمعظـ البمداف   بالنسبة%100 رب تغطية تقامقابؿ فقط، %10 إلى %5 ما بيفأمريكا البلتينية  كجنكب آسيا ك

2المتقدمة 
 .بشكل أكبر فً نوع الفئات التً تشكل هذا االقتصاد  (ر.غ.ق) فً  الحماية االجتماعيةكتبرز إشكالية. 

II. النوع في االقتصاد غير الرسمي  تحدي 

إلى جانب النساء نجد عددا متزايدا مف ك  غالبية العامميف في االقتصاد غير الرسمي ىـ مف النساء     إف    
 ظركؼ معظميا خطرة، كما كتشكؿ فئة المعاقيف أك ضحايا األمراض المينية  ظؿالمسنيف، كما يعمؿ األطفاؿ في

 التغطيةفي مؤسسات االقتصاد الرسمي نسب كبيرة، كىذه الفئة في معظـ الدكؿ النامية ال تستفيد مف نظـ 
أنشطة ، ىذا إلى جانب فئة المياجريف الذيف انتقمكا مف األرياؼ إلى المدف كالذيف يمجؤكف غالبا إلى ةاالجتماعي

. لتكفير دخكليـ (ر.غ.ؽ)

 التي تحوؿ دوف المشاركة في نظـ التأميف االجتماعي التحديات :الفرع الخامس

 إلى النظـ الرسمية لمتأمينات (ر.غ.ؽ) تحد مف كصكؿ العامميف في  التيكامؿ   تكجد العديد مف الع     
:   يمكف ذكرىا في اآلتيكاالجتماعية 

I.  يككف العامميف  ففي الكقت الذم:  بشأف مزايا التغطية االجتماعية(ر.غ.ؽ)غياب النظرة المستقبمية لدل عماؿ
كلدييـ قدرة عمى المساىمة بشكؿ  (تكفير دخؿ في سف التقاعدؾ)في االقتصاد الرسمي لدييـ نظرة لممستقبؿ 

 ال ييميـ ىذه النظرة المستقبمية (ر.غ.ؽ)منتظـ في الضماف االجتماعي كضماف دخؿ عند التقاعد، فإف عماؿ 
لكف أىمية لئلدخار بقدر ما يعطكف األكلكية لمحاجات األساسية التي تبقييـ عمى قيد الحياة، ككبالتالي فيـ ال يك

 يمكف أف تمقي بيـ في دائرة الديكف، حتى أنو كلكف إمكانية التعرض لحكادث أك ككارث طبيعية يككف مرتفعا 
 3.ال يمكف لنظـ الضماف االجتماعي تكفير تغطية ليـ مف ىذه اإلخطار

 يممككف تصكر (ر.غ.ؽ)كفي ىذا اإلطار فإف الباحثة ال تتفؽ مع ىذه الفكرة إذ تتصكر أف أصحاب            
. مستقبمي لضماف تغطية اجتماعية مبلئمة ليـ كلعائبلتيـ

                                                           
1
 Bureau Internationale Du  Travail: Travail Décent Et Economie informelle, Op. cit., p.  62 . 

2
 Ibid., p.63 

3
Ibid., p.64. 
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II. كتحديد الحاالت  عدـ كجكد إطار مؤسسي يتـ مف خبللو تنظيـ المشاركة في نظاـ الضماف االجتماعي
إضافة إلى كثرة اإلجراءات اإلدارية لبلستفادة مف نظاـ تأميف . الطارئة كالحقكؽ كتجميع الفكائد كاألقساط

كميا عكامؿ  االجتماعي، كعدـ قدرة السمطات العمكمية عمى تحمؿ المزيد مف اإللتزامات الجديدة كالمكمفة،
  1. في نظـ التأميف االجتماعي(ر.غ.ؽ) عدـ انضماـ عماؿ فيساىمت كأثرت 

االقتصاد الرسمي واختالؼ السياسات بشأنو   تحديات االندماج في :ثالثالمطمب اؿ  

بسبب تعقده ككثرة المتغيرات المحيطة بو إلى جانب كثرة  (ر.غ.ؽ)لعب سكء الفيـ المتعمؽ بػ  لقد          
المقاربات حكلو إلى زيادة تحدياتو كبالتالي زيادة إحتماالت الخطأ في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنو ك يمكف تكضيح 

 .ذلؾ فيما يأتي

 يالمتغيرات المحيطة باالقتصاد غير الرسـوتعقد كثرة : الفرع األوؿ

المتغيرات  قرارات صائبة نتيجة تشعب الركابط كالقرار ؿ يزيد احتماؿ الخطأ في اتخاذ أصحاب            
 سيفضمكف مناصب العمؿ أك الكظائؼ (ر.غ.ؽ)في ، فقد يتبادر لؤلذىاف أف العامميف (ر.غ.ؽ) بػ المحيطة

كفقا لنتائج دراسة أجريت  ك  OCDE  دراسة لػالرسمية مباشرة عند أكؿ فرصة ستعرض عمييـ، لكف حسب منظمة
أنشطتيـ في حاؿ ما إذا   فضمكا البقاء في أماكف عمميـ ك(ر.غ.ؽ)في جنكب إفريقيا، فإف معظـ المستجكبيف في 

كفي دراسة استقصائية أخرل شممت المؤسسات المصغرة كالمتكسطة  في إثيكبيا . عرضت عمييـ أنشطة رسمية
 عمييف أنشطة تعرض إذافيما  فضمف عدـ ترؾ أنشطتيف (ر.غ.ؽ)فإف ثبلثة مف أصؿ أربعة نساء مقاكالت في 

 2.(ر.غ.ؽ)دائمة خارج 

 النتائج غير مؤكدة إذ أف نفس المحفزات ال تؤدم إلى نفس النتائج أك ردكد الػأفعاؿ كىذه سمة           كتككف
 كنجد عدـ التأكد ىذا أيضا في السياسات المكجية نحك ىذا االقتصاد كاختبلؼ الرؤل (ر.غ.ؽ)مف سمات 

 .حكلو

 

 

                                                           
1
 Loc.cit. 

2
 OCDE(2008) :Elimination des obstacles a l’intégration dans l’économie formelle, Op.cit.,p.92. 
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اختالؼ المقاربات حوؿ االقتصاد غير الرسمي  : الفرع الثاني    

 أدت إلى حدكث مشكؿ في التكافؽ في الرؤل حكؿ السياسات (ر.غ.ؽ)إف اختبلؼ المقاربات حكؿ           
 .االقتصاد الرسميإطار يشجع النمك إال في ال  كبيف مف فيوالمنتيجة نحكه بيف مف يدعك لتحسيف ظركؼ التكاجد 

I. عمى مستكل كاضعي السياسات تيدؼ البرامج  إلى : تحسيف ظروؼ التواجد في االقتصاد غير الرسمي
تحسيف مستكل معيشة المتعامميف في االقتصاد غير الرسمي أكثر مف مساعدتيـ عمى االندماج في 

أم    بمثابة خاصية مف الخصائص الييكمية المستديمة لنمك(ر.غ.ؽ)االقتصاد الرسمي، فيـ يعتبركف 
 .اقتصاد

II.  اليدؼ األساسي لصناع القرار ىنا في تحقيؽ معدالت  يكمف :االقتصاد الرسمي إطار تشجيع النمو في
 ك لمقضاء عمى الفقر ،نمك مرتفعة في االقتصاد الرسمي ككنو اليدؼ األساسي لمتنمية كالمحرؾ الرئيسي ليا

. الرسمي االقتصاد نمك عمى تشجيععميو تتركز الجيكد كالبرامج ك

مف األىمية بمكاف التمييز بكضكح بيف السياسات المكجية لمختمؼ فئات االقتصاد غير الرسمي ككذا           
معرفة ما يمكف أف ينجر عف ىذه السياسات مف مخاطر كتيديدات لمتمكف مف مراقبتيا كتقييميا، ألف ما ىك مكجو 

إلى فئة المقاكليف غير الرسمييف يختمؼ عف ما ىك مكجو إلى فئة العماؿ غير الرسمييف بمختمؼ أصنافيا أك 
تنظيمات كاتحادات العماؿ غير الرسمييف كما يتعيف أيضا عمى كاضعي السياسات النظر فيما إذا كاف باإلمكاف 

 .1إعادة تكجيو السياسات القائمة أك يتعيف عمييـ كضع سياسات جديدة

 عمى التكجو (ر.غ.ؽ)كبيف ىذيف االتجاىيف يكجد ىناؾ مكاف لمتدخبلت التي تساعد المتعامميف في         
كىنا يككف التحدم في الكيفية التي نحدد بيا تمؾ التدخبلت التي تحسف مف ظركؼ . التدريجي نحك ىياكؿ رسمية

  . بدكف أف نيمؿ ضركريات االندماج في االقتصاد الرسمي(ر.غ.ؽ)التكاجد في 

 

 

                                                           
1
متابعة توصيات الدورة السادسة لمجنة العمؿ والشؤوف االجتماعية حوؿ الدراسة بشأف  2009الجنة العمػؿ كالشؤكف االجتماعية التابعة لبلتحاد األفريقي 

-www.africa:  أديس أبابا ، أثيكبيا متاح عمى المكقع2009 أكتكبر 2 سبتمبر 28،البرنامج حوؿ االقتصاد غير الرسمي: االقتصاد غير الرسمي في إفريقيا
union.org/root/ar/LSAC-EXP5 48-47 ص ص، (17:00: عمى الساعة.18/05/2011    ) :خبتارم شوىد. 
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 االندماج في االقتصاد الرسمي الحموؿ نحو  :المطمب الرابع

كحفز الكحدات غير لمتقميؿ مف حجـ االقتصاد غير الرسمي الحمكؿ اليادفة الميكانيزمات كتكجد العديد مف       
 ثبلثةإجماال يمكف تقسيميا إلى  االجتماعي كحتى البيئي، ككاالقتصادم الرسمية لبلندماج كتحسيف أدائيا 

 مطبقة في مجاؿ االندماج في االقتصاد الرسمي سياسات  بمثابة استراتيجيات أك ىايمكف اعتبار مجمكعات كما ك
. مجمكعةكسيتـ ذكر أىـ مزايا ك عيكب كؿ 

.  تضـ اآلليات التي تتطمب المشاركة القكية لمقطاع الخاص: المجموعة األولى

.   تضـ اآلليات التي تتطمب مشاركة القطاعيف الخاص ك العاـ:المجموعة الثانية

 . تشمؿ آليات االندماج عمى المستكل الكمي:المجموعة الثالثة

طاع الخاص  وية لمؽمشاركة الؽاؿآليات االندماج في ظؿ : األوؿ لفرعا

آلية التعاقد مف الباطف، آلية سبلسؿ القيمة :     ضمت اآلليات التي تتطمب مشاركة القطاع الخاص ما يمي     
.  كبيانيا في اآلتي،كالعناقيد الصناعية، إنشاء جمعيات أعماؿ

I. آلية التعاقد مف الباطف(Subcontracting) 

الشركات الكبيرة أف تتعاقد مع كحدات غير  مف خبلؿ آلية التعاقد مف الباطف يمكف لممؤسسات المتكسطة ك        
البيئي مف خبلؿ تطكير نكعية المنتجات أك الخدمات التي تقدميا  آدائيا االجتماعي ك رسمية كتساىـ في تطكير

التابع لمنظمة العمؿ الدكلية في دكلة زامبيا بحيث يدعـ ىذا  (STEP IN)الكحدات غير الرسمية كمثاؿ ذلؾ برنامج 
 أيف .األماكف التقميدية التي تجتمع فييا األطراؼ المتعاممة في االقتصاد غير الرسمي إلى مراكز البرنامج تحكيؿ

 كتشتير دكؿ إفريقيا 1.عارضي الخدمات ليحددكا نكع كنكعية كسعر الخدمات المقدمة مع يككف بإمكانيـ االجتماع 
 أكثر في التقنية كليا ميارة اكثيرا بيذا النكع مف التعاقد بيف الشركات الرسمية كمؤسسات غير رسمية تممؾ تحكـ

.  صناعة المعادف كالمشركبات ك)فف العمارة ك الفسيفساء(البناء ك اليندسة المدنية قطاع أكبر مثؿ ما يحدث في 

                                                           
1
DE GOBBI  Maria Sabrina: Towards Sustainable Enterprises :Improving Social and Environmental 

Practices Starting From Informel Economy,  Field Action Science Reports(on line), Special Issue6,2012, 

http://factsreports.revues.org visited (02/07/2017 at 10:35).p.3. 
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 مف خبلؿ اختيارىا مف قبؿ شركات أدائيا اآللية أنيا تسمح لمكحدة غير الرسمية بتحسيف ىذهمف بيف مزايا         
 لمؤسسات أخرل غير رسمية كصعكبة كتعقد تقييـ األداء ىاأما عيكب ىذه اآللية فتكمف في إمكانية إقصاء. رسمية

. إرتفاع تكمفتو ك البيئي لممقاكالت غير الرسمية إلى جانب االجتماعي

II.  سالسؿ القيمة والعناقيد الصناعية

الريفية عمى كجو  المناطؽ ذلؾ في الثانكية ك بالقطاعات  طكر مكتب العمؿ الدكلي آلية لمتعريؼ         
الكحدات غير رسمية كُتَمكف ىذه اآللية مف تحديد األنشطة الُمشكمة لسمسمة  الخصكص، كالتي تككف فييا معظـ

 كما يمكف أف تككف في ،القيمة كالتي يمكف أف تككف ُمَجمعة داخؿ المؤسسة الكاحدة أك مجزأة بيف مختمؼ الكحدات
مكاف جغرافي كاحد أك في مناطؽ متعددة كتضاؼ القيمة إلى المنتج عف طريؽ الدمج بيف مكارد مختمفة كعندما 

يمر المنتج بمراحؿ عديدة مف السمسمة تزداد قيمتو، كعف طريؽ أخرجة بعض األنشطة إلى الكحدات غير الرسمية 
أك مجمكعة منيا فيما يشكؿ بالعناقيد تتمكف الكحدات غير الرسمية بيذه الطريقة مف أف تندمج في المسار الرسمي 

 "Pro-Poor Grouth"مشركع  :باالعتماد عمى أفضؿ الممارسات كتحقؽ بذلؾ السمسمة ميزة مف حيث التكمفة مثاؿ

 تبيف لمبلحظي مكتب بحيث "اليند في شماؿ غرب سيريبلنكا جكز ألياؼ"كمبادرة تطكير سمسمة القيمة لمشركع 
  معاليند الغير رسمييف كالرسمييفاالعمؿ الدكلي أف المشكؿ في التمكيف كاف سببو أصحاب مطاحف ألياؼ جكز 

الذيف كانكا يعممكف في ظركؼ سيئة انعكست عمى التمكيف بيذه المادة لفائدة المصنعييف كعمى طكؿ سمسمة ك
 1.القيمة

أنيا تطرح فتكمف في أما عيكبيا، ك اتخاذ القرار عمى المستكل المحمي  فيأنيا تساىـ اآللية ىذه مف مزايا         
 .مشكؿ استدامة التمكيؿ بالنسبة لممشاريع

III. وتبادؿ أفضؿ الممارساتإنشاء جمعيات أعماؿ  

أحسف الممارسات عمى األصعدة  الرسمية لتبادؿ غير ميزة لممؤسسات األعماؿ   تمنح جمعيات         
 كالتي تأسست في SEWA) (االقتصادية كاالجتماعية ككذا البيئية، مثؿ جمعية النساء العامبلت لحسابيف في اليند

 2015 إمرة مقاكلة كفي 80بدأت ىذه الجمعية بػ ك، (ر.غ.ؽ) كتيدؼ إلى تغيير حياة النساء المقاكالت في 1972

                                                           
1
 Bureau International du travail(2012) : Le Développement des Chaines de Valeur au Service du Travail 

Décent,2012..www.ilo.org consulté le (31/08/2016 14 :00). p.p102-103 
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مياراتيف لمحاربة الفقر إلى  كما تيدؼ إلى تنظيـ كتطكير مرأة،إ 1.464.506بمغ عدد النساء المقاكالت فييا 
  1. المقاكالتالعمؿ عمى إقامة برامج تككيف لمنساءكجانب اىتماميا بالبيئة،  

ما يعاب عمى ىذه اآللية ىك انخفاض إنتاجية الميف غير الرسمية كانخفاض دخكؿ العامميف فييا كما تعتقد        
  2. لمكقتمضيعةالبعض مف النساء أف االجتماعات كاألنشطة الجماعية لمجمعيات يعتبر لدل الكثيرات 

 كبيف ما تممكو كؿ ،كبيف آلية التعاقد مف الباطف كسبلسؿ القيمة كالتجمع في عناقيد أك إنشاء جمعيات أعماؿ      
آلية مف مزايا كعيكب تتاح مجمكعة مف الخيارات يمكف لمكحدات غير الرسمية أف تختار ما يناسب طبيعة نشاطيا 

 .ةكبالتالي تضمف االنتقاؿ التدريجي إلى السكؽ الرسمي

 آليات االندماج بمشاركة القطاعيف الخاص و العاـ:  الثانيالفرع

ىدؼ المساعدة عمى االندماج في االقتصاد بالعاـ  ك      ضمت اآلليات التي تتطمب مشاركة القطاعيف الخاص   
آلية دمج العماؿ ك الكحدات غير الرسمية في تنظيمات رسمية، كسائؿ اإلعبلـ، تطكير آليات :  مايميالرسمي

 : التدخؿ الحككمي، كآلية خفض التنظيمات اإلدارية كبيانيا فيما يأتيعبرالتدريب كالتككيف غير الرسمي 

I.  إنشاء روابط بيف والوحدات غير الرسمية وتنظيمات رسمية

 (ر.غ.ؽ)أف تسمح منظمات رسمية محمية مف أرباب عمؿ كعماؿ لناشطيف في في تكمف فكرة ىذه اآللية         
االنضماـ إلييا، كتكمف قكة ىذه اآللية في أف التنظيمات الرسمية تمعب دكرا   معيا كبالتالي كعبلقاتركابط بإنشاء

كنفديرالية إتحاد "في إفريقيا  كمف أمثمة ىذه التحالفات ،ىاما في تكسيع نطاؽ كقكة القانكف إلى الكحدات غير الرسمية
كالتي يكمف دكرىا في الكصكؿ إلى المقاكليف غير الرسمييف في قطاعات متعددة مف  (CETU)"التجار اإلثيكبييف

.  كما كتنتشر ىذه التنظيمات في جنكب إفريقيا كينيا كغانا  اإلثيكبياالقتصاد

 يعاب عمى ىذه اآللية أف الكحدات غير الرسمية غير مرحب بيا لتنظـ إلى تنظيمات رسمية ألف ىذه األخيرة      
 .تعتبرىا منافسة غير شرعية ليا

 

                                                           
1
 SEWA :Annual Report 2015,publisher self employement women’s association Ahmad abad, 

India,2015.disponible sur:(www.sewa.org consulté le 21/07/2017).,p.1. 
2
 DE GOBBI Maria Sabrina: Op.cit., p.6. 
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II. االستفادة مف وسائؿ اإلعالـ 

 فإنو في العديد مف الدكؿ اإلفريقية عمى كجو التحديد تككف المحطات اإلذاعية ىي   OCDE      حسب منظمة
الكسيمة اإلعبلمية المتاحة لعدد كبير مف المؤسسات المصغرة غير الرسمية فمف خبلليا يمكف الكصكؿ إلى 

 بإحضار مسؤكليف كالنقاش معيـ أدائيـالمتعامميف غير الرسمييف كتقديـ التقنيات كالعمميات التي بإمكانيا تحسيف 
حدث في غانا مف خبلؿ تنظيـ ندكات كككرسات  كمف ضمف المبادرات الناجحة في ىذا المجاؿ ما. عبر الياتؼ

تدريب في مجاؿ تعبئة كتغميؼ منتج الحميب كفي إدارة الدكاجف كنشر تقنيات كخدمات إستشارية مف طرؼ شركات 
.  متخصصة

كزارة العمؿ ك الضماف  ك  أذاعت الصيف حصة إذاعية بالشراكة مع مكتب العمؿ الدكلي2006كفي عاـ           
 كخصصت خطا ىاتفيا لئلجابة ،كاليدؼ منو ترقية إنشاء مؤسسات" مستقبمي ليس مجرد حمـ"االجتماعي بعنكاف 

  1. مميكف متابع11 كاستقطب ىذا البرنامج أزيد مف ،عمى تساؤالت أصحاب المؤسسات كتغيير آرائيـ كسمككاتيـ

ر كما أنو مع محدكدية المقاكليف غير الرسمييف المشاركيف في الحكاىك لكف ما يعاب عمى ىذه اآللية          
. انتشار كسائؿ التكاصؿ االجتماعي يجب إعادة النظر في ىذه الكسيمة اإلتصالية 

III.  تطوير آليات التدريب والتكويف غير الرسمي مف خالؿ التدخؿ الحكومي

 فمف خبلؿ جمع  في االقتصاد الرسمي، االندماجالكاعدة فيالتمييف مف المجاالت  ك     يعتبر التدريب       
. ثبت ىذه اآللية نجاعتيايمكف أف ت م كأساليب متنكعة مف الممارسات النمكذجية في مجاؿ التككيف غير الرسـ

 الطابع الرسمي التككيف غير الرسمي في الدكؿ النامية منذ منتصؼ التسعينات مف خبلؿ بإضفاءكبدأ االىتماـ 
عديد البرامج التي سيمت عممية التحكؿ إلى االقتصاد الرسمي، كذلؾ بربط مؤسسات التككيف الرسمية بأنظمة 

 . كتنمية الميارات فيياالتككيف غير الرسمية

التكويف غير الرسمي عمى  الطابع الرسمي إضفاء .1

 تنطكم عمى معارؼ جكىرية يمكف االستفادة منيا في االقتصاد الرسمي بكؿ (ر.غ.ؽ)      تكجد ممارسات في 
يشكؿ  الطب التقميدم سكؽ عمؿ ثقافي تتبلقى فيو قكل الطمب عمى  قطاعاتو مثؿ قطاع التداكم باألعشاب، بحيث

                                                           
1
DE GOBBI  Maria Sabrina: Op.cit., p.6 
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يمكف ليذا الطب المحمي   ك1 لدل أصحاب المينةةاألدكية الطبيعية التقميدية كقكل العرض ممثمة بالمعارؼ المكجكد
يساىـ بدرجة كبيرة في دعـ أنشطة البحث ألغراض التنمية بخصكص الطب كيمكف أف يخفض مف فاتكرة  أف

  . إستيراد الدكاء لمحككمات كما يمكف أف تزكد ىذه الميارت ببراءات اختراع ما يزيد في إيرادات الدكلة
 تنمية الميارات في االقتصاد الرسمي .2

 عدالتدريب الذاتي كالتممذة الصناعية غير الرسمية؛ كم الميارت في االقتصاد غير الرسمي مف خبلؿ  تطكر
مدمج في العادات الشعائرية " نظاـ التممذة الصناعية التقميدية الطريقة المفضمة الكتساب الميارات ألم شخص ألنو
 %80  تأتي ففي غانا مثبل 2كالمحمية بحيث يشمؿ المبلحظة كالخبرة العممية داخؿ المجتمع المحمي الذم يستيدفو،

 مف التككيف يأتي مف المؤسسات %10 إلى %5 مف الميارات األساسية مف التككيف غير الرسمي مقابؿ %90إلى 
لكف عمى الرغـ مف أىمية ىذا النكع مف التدريب إال أنو يتعارض مع األدكات المستعممة فيو إذ يفتقر إلى  .3العامة

 بالعمؿ عمى صقؿ ميارات المتدربيف غير "تانزانيا" قاـ مكتب العمؿ الدكلي في دكلة 2008التكنكلكجيا، كفي سنة 
رسمية خاصة بالتكنكلكجيات الحديثة كتكسيع المدارؾ في الجانب النظرم  مف خبلؿ تقديـ تككينات الرسمييف
  4.لممينة

كتقديـ  5كمف جية ثانية تعميـ الميارات الفنية كالسمككية كالتنظيمية غير المتكفرة  في أنظمة التعميـ الرسمي        
 مثؿ "بشيكخ الحرفة" االقتصاد غير الرسمي مف طرؼ ما يطمؽ عمييـ فيالمؤىبلت المكتسبة  شيادات نظير

 كفي CNQ (National Qalifications Framework)  النظاـ الكطني لممؤىبلت استعماؿماقامت بو غانا في مجاؿ 
دكؿ أخرل كالبينيف كالسنيغاؿ تفتح مدارس التككيف المتخصصة ليؤالء الشيكخ كالممتينيف بعد ساعات العمؿ 

 .6الرسمية

 تنمية ميارات القكل العاممة في االقتصاد غير الرسمي سيزيد مف اإلنتاجية كاإليرادات كُيييئ أف كيمكف القكؿ      
زيادة إمكانية  ك مناخا لبلستثمار يككف أنسب لممؤسسات في القطاع، كبالتالي يساىـ بدرجة أكبر في الحّد مف الفقر

                                                           
1
. 20. مرجع سابؽ، ص "، تأثير األزمة العالمية عمى العمالة وسوؽ العمؿ في إفريقيا2009لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية االتحاد اإلفريقي   
. 20.ص، نفس المرجع  2

3
 RICHRY k.Johanson,ARVIL V.Adams :Developpement des Qualifications des Professionnelles  en 

Afrique Subsaharienne, Washington, Bank Mondiale,2004,p.149. 
4
 DE GOBBI Maria Sabrina: Op.cit., p.7 

5
 .21. ، مرجع سابؽ ، ص2009لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية االتحاد اإلفريقي   

6 RICHRY k.Johanson,ARVIL V.Adams :Op.cit., p.163. 
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ضفاء  تكسيع فرص الكصكؿ إلى خدمات الحماية االجتماعية مع إتاحة تحسيف رفاىية العماؿ غير الرسمييف كا 
. 1الطابع الرسمي عمى القطاع

IV.  آلية خفض التنظيمات اإلدارية

 كتتمثؿ جممة الممارسات اليادفة ،االندماجتقكد إلى التي  الرئيسية اآلليات خفض العكائؽ اإلدارية مف يعد       
خمؽ ثقافة عمى مستكل أجيزة  ك  إنشاء مشاريع تقييـ أثر القكانيف عمى عممية االندماج: فيلتخفيؼ العكائؽ اإلدارية

 العمؿ بالتخطيط التشاركي كتبسيط اإلجراءات اإلدارية لممؤسسات ك الدكلة منفتحة عمى المؤسسات كتحسيف الخدمة
 2:ك شرحيا فيما يمي

العبء االعتبار فإنشاء برامج إصبلح تأخذ بعيف : عمى عممية االندماج إنشاء مشاريع تقييـ أثر القوانيف .1
الذم يمثمو القانكف عمى الكحدات غير الرسمية كذلؾ باالستعانة باستجكابات ليا عبلقة بأىـ العكامؿ التي 
. تمنعيـ مف االندماج كىنا يجب التركيز عمى القطاعات التي لدييا القدرة عمى تكليد الكظائؼ كخمؽ النمك

 يمكف كضع تدابير عمى :خمؽ ثقافة عمى مستوى أجيزة الدولة منفتحة عمى المؤسسات وتحسيف الخدمة .2
مستكل أجيزة الدكلة لخمؽ ثقافة منفتحة عمى المؤسسات كتحسيف الخدمة مف دكف زيادة أجيزة إدارية مثؿ 
التشجيع عمى كضع ميثاؽ لمخدمة العامة في مختمؼ الييئات المركزية لمدكلة كتعميـ إنشاء نظاـ الشباؾ 

.  الكحيد
 االستعانةبتقميص الكثائؽ اإلدارية إلى أقؿ قدر ممكف مع كذلؾ : اإلدارية لممؤسسات تبسيط اإلجراءات .3

الحديثة كتقديـ إعفاءات لممؤسسات الصغيرة أك تقديـ عتبات لئلعفاء أكثر مبلئمة لتطبيؽ األنظمة  بالتكنكلكجيا
: القانكنية كيدخؿ في ىذا اإلطار

بالنسبة لممؤسسات التي ستدخؿ في االقتصاد الرسمي، ما كذلؾ  :رجعي تجنب تطبيؽ ضرائب بأثر- أ
.  يحفز الكحدات غير الرسمية عمى االندماج

غالبا ما تككف المعامبلت في اإلدارات الضريبية معقدة كمكمفة أكثر مف : دارة الضريبيةاإلتبسيط - ب
فرض ضريبة مكحدة بالنسبة لممؤسسات المضغرة بيدؼ خفض  مما م.نسبة الضريبة المفركضة عمى المكمفيف نفسيا

عدد مرات الدفع لدل إدارة الضرائب، كما يمكف إعتماد آليات مختمفة لمدفع الضريبي سكاء كاف ذلؾ دفعة كاحدة أك 
. عمى دفعات شيرية

                                                           
 .14.، مرجع سابؽ، ص2009لجنة العمؿ كالشؤكف االجتماعية االتحاد اإلفريقي  1

2
 OCDE(2008) :Elimination des obstacles à l’intégration dans l’économie formelle », Op.cit.,pp.92-95. 
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 كالمزايا التي بإمكاف المؤسسات أف تستفيد منيا في :التوعية بشأف الفوائد المترتبة مف دفع الضرائب- ج
 الضريبية التزاماتيا بّيف أف المؤسسات تحتـر أكثر OCDEالمقابؿ مثؿ خدمات البنية التحتية ألف الكاقع حسب 

.  عندما يتكفر لدييا ذلؾ الكعي بشأف االستعماالت المتعددة ليا كالمنافع المترتبة عنيا
مف خبلؿ خفض عدد إجراءات : عقمنة أنظمة التسجيؿ ورخص استغالؿ النشاط بالنسبة لممؤسسات-ىػ

كاستعماؿ اإلعبلـ اآللي عند الحاجة كفصؿ الكظائؼ المتعمقة  عممية إدارية بسيطة التسجيؿ كاختصارىا في
بتحصيؿ اإليرادات الناجمة مف عمميات التسجيؿ استخراج التراخيص عف اإلدارات المركزية المخصصة ليذا الشأف 

.  كالتي غالبا ما يككف الضغط كبيرا عمييا
 أم التحديد الدقيؽ : ألكبر عدد ممكف مف المؤسساتاالستغالؿإلغاء إجبارية الحصوؿ عمى تراخيص  -ك

لممؤسسات التي يستمـز طبيعة نشاطيا فقط الحصكؿ عمى التراخيص كفي ىذا اإلطار يمكف الندماج جمعيات 
 فما يصعب قيامو مع مؤسسة يمكف ،األعماؿ كمجمكعات المنتجيف أف يسيؿ مف عممية الحصكؿ عمى التراخيص

 القانكنية إلى حدكد االلتزاماترسـك  تقميص حقكؽ التسجيؿ ك ك الجمعيات تحاد مؤسسات أكإأف يتحقؽ عف طريؽ 
. المعقكؿ
 . تحمي الحقكؽ األساسية كتمنح بعض مف المركنة في عقكد التكظيؼ بحيث: تطوير قوانيف العمؿ-ز

يساعد العمؿ بالتخطيط التشاركي عمى الحد مف العكائؽ التي تحد مف اندماج : العمؿ بالتخطيط التشاركي .4
يقـك مفيـك المشاركة عمى أساس الحد مف الفكارؽ الطبقية الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي، ك

بمكاقؼ فردية أك  ك ىاككيعني التخطيط التشاركي إسياـ الفئات المختمفة أك ممثؿ"كاإلقميمية عمى حد سكاء 
 كما تعني مشاركة كمساىمة قطاع عريض مف السكاف كخصكصا األقؿ حظا أك ،جماعية في صنع القرارات

عداد كتنفيذ كمتابعة سياسات كبرامج مشاريع التنمية"المجمكعات المستيدفة"  كترتكز المشاركة ،1" في اختيار كا 
ا كصياغتيا بما يخدـ قصنع القرار كتكجيو عمى عممية  في التأثير(ر.غ.ؽ)عمى مبدأ قدرة المتعامميف في 

  2: كىيحاجاتيـ كمصالحيـ كبالتالي التحسيف مف أكضاعيـ مف خبلؿ جممة مف الفرص

           التجمع في ىيئات تعمؿ عمى تسييؿ كتيسير المشاركة  في عممية صنع القرار كبما يخدـ حاجاتيا - أ
. الحرفييف، النقابات المينية ك  المنظمات النسائية كالشبابية، جمعيات التجار:رغباتيا مثؿ ك

                                                           
1
. 134. ، مرجع سابؽ، صالتخطيط أسس ومبادئ عامةعثماف محمد غني،   

 .135.  مرجع سابؽ، ص 2
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المحمي، مع  تكفير المكارد البلزمة لو عمى المستكل التخطيطي ك إيجاد نظاـ ال مركزم لصنع القرار - ب
إرتباطو بكجكد ىيئات كقيادات شعبية كاعية كمؤىمة تعمؿ عمى ضماف استخداـ أمثؿ ككؼء لممكارد 

  .المحمية
لمزيد مف ؿ يدفعيـ كما يزيد مف كعي األفراد كالمؤسسات بقدراتيـ ـتعزيز كتعميؽ االعتماد عمى النفس  - ت

تشجيع األفراد عمى القياـ بمشاريع تنمكية )المبادرات الستخداـ المكارد المحمية بشكؿ أمثؿ لخدمة مصالحيـ 
 .(صغيرة

يجاد تكافؽ  - ث ضركرة التنسيؽ الرأسي الفاعؿ بيف مؤسسات كىيئات التخطيط المحمي كاإلقميمي كالكطني كا 
 . كمف جانب الدكلةحكؿ المصالح المتعارضة التي يمكف أف تحدث بيف ىذه المستكيات

 آليات االندماج عمى المستوى الكمي :لثالثاالفرع  

كذلؾ مف ناحية تحسيف مناخ  كفعاؿ   يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية كبيرة لضماف اندماج سميـ            
. تحسيف مناطؽ مزاكلة النشاط غير الرسمي  ك االستثمار

I.  لممؤسسات االستثمارتحسيف مناخ  

تحسيف مناخ األعماؿ بالمؤسسات غير الرسمية إلى التكجو نحك االقتصاد  مف ناحية المبدأيؤدم             
 (Doingالرسمي كفي ىذا اإلطار تعتبر مبادرة البنؾ الدكلي المتعمقة بإصدار تقارير سنكية حكؿ مناخ األعماؿ 

business) مف بيف المؤشرات الميمة الدالة عمى أف الدكؿ التي تمتاز بمؤشرات مناخ األعماؿ المرتفع ىي نفسيا 
.   الدكؿ التي تضـ اقتصاد غير رسمي ضئيؿ

كينصرؼ تحسيف أك تغيير مناخ األعماؿ إلى مجمؿ األكضاع كالظركؼ المككنة لممحيط الذم تمارس            
فخمؽ . اتجاىات األعماؿ فيو األعماؿ، كتأثير تمؾ األكضاع سمبا أك إيجابا عمى فرص نجاحيا كبالتالي حركة ك

 الرسمي كتكسيع أعماليـ كبالتالي لبلقتصادبيئة أعماؿ ممكِّنة يساىـ في تشجيع المقاكالت غير الرسمية لمدخكؿ 
تحسيف حياتيـ بصفتيـ أفراد كأصحاب أعماؿ حرة كيشمؿ تحسيف مناخ األعماؿ باإلضافة إلى إزالة العكائؽ اإلدارية 

 1:ما يمي

 فقد ساىـ بناء الطرؽ في زيادة ، البنى التحتية األساسية كتحسيف شركط الحصكؿ عمى المكاردتييئة .1
 . %68 إلى%28 األطفاؿ بالمدارس كصمت في بعض الدكؿ مف التحاؽمعدالت 

                                                           
1
 .22-17. ص، ص90، العدد2007 سمسمة رسائؿ بنؾ الككيت الصناعي،،الحقوؽ اإلقتصادية والتنمية في الوطف العربي:األسرج حسيف عبد المطمب 
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تاحة المعمكمات يمكف أف يرفع مف االستثمارات الجديدة بنسبة تزيد عف .2 . %30كضكح السياسات التنمكية كا 

باالبتكار بنسبة ال تقؿ -بسبب مناخ االستثمار المحفز–احتماؿ قياـ المؤسسات المعرضة لممنافسة القكية  .3
 . مف احتماؿ قياـ المؤسسات التي لـ تتعرض لضغكط المنافسة%50عف 

تييئة مناخ  :انتشار المناخ المناسب ليذه األعماؿ يتكقؼ عمى ثبلث نقاط أساسية ىييمكف القكؿ أف ك       
برامج تنميتيا  عمى سياسة السكؽ كعمى ىيكؿ تنظيمي قانكني مكحد لمجميع؛ كتكافر ثقافة المبادرة ك قائـ

كتطكيرىا؛ تكفير دعـ الحككمات كبرامج المساعدات لمكاجية مخاطر رأس الماؿ في المشركعات الجديدة 
. 1الصغيرة

II.  تحسيف مناطؽ مزاولة النشاط غير الرسمي 
 في إطار عممية تحسيف مناطؽ مزاكلة النشاط لمكحدات غير الرسمية تمقى مبادرات حككمية كإنشاء          

أىمية كبيرة  ،قانكنية  غيرتجمعات في يعيشكف لمف التممؾ حؽ كتكفير األحياء تحسيف البناء كجمعيات تعاكنيات
 2 :كذلؾ مف خبلؿتدخؿ الحككمات  تكجيو في التنمية الحضرية كيتسنى ذلؾ مف خبلؿ

 تقدميا أساسية كخدمات مضمكنة حقكؽ ممكية مع قانكنية غير تجمعات في يعيشكف قانكنية لمف إقامة  تكفير -
 .العامة السمطات

 .تحسينيا مساكنيـ أك لبناء الناس يحتاجيا التي األخرل المكارد األراضي ك تكفير  ضماف -
 أقؿ كبكمفة أفضؿ نحك عمى المساكف طرؽ بناء حكؿ التقنية األحياء لتقديـ المشكرة كالمعكنة في مكاتب إقامة -

 .تحسيف الصحة كالنظافة كيفية كحكؿ
 .المحمية مكعاتلمجالمنخفض كا الدخؿ لذكم زىيدة لتكفير قركض أنظمة تمكيؿ اإلسكاف تغيير - 

 ذات أرخص قانكنية بدائؿ تأميف الحككمة ألراضي قانكنية قميمة التكمفة لمعالجة المضاربة في األراضي كتأميف- 
  .القانكنية غير األرض أحسف مف كمكقع أفضؿ خدمات
 التعرؼ عمى حدكد نمك المدينة كطاقة احتماؿ ،كمف خبلؿ ىذه اآللية يمكف لمدكلة أك السمطات المحمية        

مؤشر  ؾ كاالستعانة بمؤشرات خاصة،ميا انطبلقا مف تكفر المعمكمات عف الممكيات كاألراضي في حدكدىاظُ فُ 
. *المدينة المركب

                                                           
، العدد 2005. .عمى الخط]، مجمة اإلصبلح االقتصادم، مركز المشركعات الدكلية الخاصة  "دعـ ومساندة المبادريف في الدوؿ النامية."  جكفسكليفاف   1

.  60-59 .ص ، ص( .13:45 عمى2017 مارس 02أطمع عميو  في )< http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/art1411.pdf> : متاح عمى. 14
. 215-216. مستقبمنا المشترؾ، مرجع سابؽ، ص،ص : (1987) المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية  2
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عمى الرغـ مف إجماع معظـ األدبيات عمى أف تحسيف مناخ األعماؿ، يحفز الكحدات غير الرسمية عمى االندماج 
االقتصاد   فإنو تكجد حاالت عمى الرغـ مف التحسف  المستمر لمناخ األعماؿ يستمر OCDEإال أنو حسب منظمة

 إلى العامؿ االجتماعي ىاكترل الباحثة إمكانية حدكث ذلؾ كيرجع السبب في اعتقاد. غير الرسمي في التكسع
  .الثقافي كما تفرضو قكة األعراؼ ك التقاليد المكجكدة داخؿ شبكات االقتصاد غير الرسمي

III.  تسييؿ انشاء الجمعيات و التنظيمات المينية

   يمكف أف تدعـ المشاركة اإليجابية ألصحاب االقتصاد غير الرسمي الندماجيـ في االقتصاد الرسمي مف     
ك تقكية ىياكؿ الشبكات الفاعمة في االقتصاد غير الرسمي كتكفير اتفاقيات خبلؿ تسييؿ إنشاء منظمات مينية 

 .تحمي المنظمات غير الرسمية
تسييؿ إنشاء منظمات مينية   .1

نشاء تعاكنيات        مف الميـ لمدكلة أف تسمح بتسييؿ إنشاء منظمات مينية عاممة في االقتصاد غير الرسمي كا 
كاتحادات شبابية كنسائية كتعزيز الحكار االجتماعي الشامؿ لجميع أصحاب المصمحة في االقتصاد غير الرسمي 

. عمى كافة مستكيات ُصنع القرار المحمية كالكطنية كاإلقميمية كالقارية  السياسات كالمعاييرياغةفي عمميات ص
كنشير ىنا إلى أف النقابات العمالية تبذؿ جيكدا لتنظيـ العماؿ غير الرسمييف غير أنو يتعيف أكال االعتراؼ بيؤالء 

. 1العماؿ غير الرسمييف كمجمكعات مينية ليا احتياجاتيا كمصالحيا الخاصة

 تقوية ىياكؿ الشبكات الفاعمة في االقتصاد غير الرسمي .2

يرتكز النيج اليادؼ إلى تعزيز العماؿ غير الرسمييف كمشاركتيـ الفعمية في عمميات كضع سياسات            
. الرسمية كُصنع القرارات عمى تقكية مختمؼ أنماط االتحادات كىياكؿ الشبكة المينية القائمة لؤلطراؼ الفاعمة غير

كيمكف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لدعـ شبكة الفاعميف في االقتصاد غير الرسمي عمى المستكيات 
عف طريؽ إنشاء مكقعيا  الكسطى الكطنية كاإلقميمية كالقارية كما ىك الحاؿ بالنسبة لستة بمداف مف أمريكا

                                                                                                                                                                                                      
*
البنية التحتية المتمثمة في شبكات المياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء كالياتؼ ك معالجة المياه كالمخمفات :  ىييتألؼ مؤشر المدينة المركب مف خمس عناصر  

. الصمبة، كالعمر المتكقع عند الكالدة ككفيات األطفاؿ، كمستكل المعرفة كنسب اإللتحاؽ بمراحؿ التعميـ، كناتج المدينة
1
 MALDONADO Carlos, BADIANE Cheikh, MIELOT Anne-Lise :Méthodes et Instrument D’Appuis au 

Secteur Informel En Afrique Francophone. Op, Cit. PP.63-65. 
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 الذم تتمثؿ أىدافو في تقكية جمعيات المؤسسات الصغيرة غير ( http://www.sipromicro.com)االلكتركني 
 .1الرسمية  كتحسيف كصكليا إلى المعمكمات كتعميـ الُنُيج المبتكرة لدييا ك تحسيف أداءىا

 توفير اتفاقيات تحمي المنظمات غير الرسمية  .3

 كاتفاقية العمؿ المنزلي (141رقـ)1975اتفاقية تنظيـ العماؿ الريفييف لمنظمة العمؿ الدكلية   تكفر           
 مثؿ  .2خطكطا إرشادية لممساعدة في إنشاء كتعزيز اتحادات مينية لمعماؿ غير الرسمييف (177رقـ )1996

 (HomeNet)نت ـ  ىاكمنظمةكىك تحالؼ دكلي لمبائعيف المتجكليف في الشكارع ك (StreetNet)منظمة ستريت نت 
كالتحالؼ الكطني لمبائعيف  (SEWA)كىك تحالؼ دكلي لمعماؿ المنزلييف، كاتحاد النساء العامبلت لحسابيف الخاص

كمف خبلؿ ىذه االتفاقيات كالتي كلدت مثؿ ىذه التنظيمات أف تخمؽ نكع  (Street Vendores) في الشكارع باليند
كيجب أف ال ُتعاؽ المنظمات المينية غير الرسمية المكجكدة  مف المصمحة ك التعاكف مع منظمات رسمية أخرل

أكجو قصكرىا المالية كتقكية  بمختمؼ القيكد المتصمة باإلطار التشريعي كالتنظيمي كدعـ قدراتيا الفنية المحدكدة ك
. ضعؼ ىياكؿ إدارتيا كتكفير المكارد البشرية المؤىمة لتمثيؿ مصالح عماؿ االقتصاد غير الرسمي تمثيبل مبلئما

IV.   تعزيز آليات الرقابة
تسمح الرقابة بالتأكد مف إلتزاـ المؤسسات بتطبيؽ القكانيف عمى إختبلؼ مجاالت، تطبيقيا سكاء قكانيف          

 : كتعزيز آلية الرقابة يككف مف خبلؿالعمؿ أك الحماية االجتماعية أك قكانيف السكؽ
ىناؾ  مف يقترح إحداث ىيكؿ مختص ، إذ أف إحداث ىيكؿ مختص لعممية االندماج في االقتصاد الرسمي .1

كحؿ مف الحمكؿ لبلندماج في االقتصاد الؤسمي، ميمتو األساسية  العمؿ عمى ضـ  مؤسسات االقتصاد 
: غير الرسمي ضمف نسيج االقتصاد الرسمي، ففي تكنس مثبل تكجد الككالة الكطنية لئلدماج االقتصادم

 3:ميمة الككالة األساسية
 .دراسة االقتصاد غير الرسمي كفيـ آلياتو .2
 .إعادة النظر في نظاـ الممكية العقارية، كتكحيد مقاييسيا كتسييؿ إجراءات التسجيؿ .3
 .تحييف السجؿ العقارم كرقمنتو .4
   .تفيـ حاجيات العامميف في االقتصاد غير الرسمي .5

                                                           
1
  BIT: Travail décent et économie informelle, Op.,Cit. p. 71 

2
 /www. Streenet.org,/ www. Homenet.org/ www.sewa.org: اإلطالع أنظر المواقغ التالً لمزٌذ من  

3
 www.inclusivities.org  :La Gestion des Conflits Entre Les Travailleurs de L’économie Informelle et Les 

Autorités, consulté le) 26/08/2016 à 23 :30(. 
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ك قد يكاجو كاضعكا السياسة نكعيف مف المقاكمة مف جية المتعامميف في االقتصاد غير الرسمي كطرؼ          
 كيمكف ،كاإلدارة العامة التي تككؿ إلييا ميمة تنفيذ  كمتابعة استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي مف جية ثانية

.  التخفيؼ مف أثر ىذه المقاكمة  إذا كضعت االستراتيجيات ضمف مناخ سميـ
 كانت تخص القطاع الخاص أك العاـ أك آليات  سكاء      كيمكف كخبلصة القكؿ أنو أماـ مختمؼ ىذه اآلليات

  إلى تمؾ التكليفة مف السياسات أك الكصكؿمشتركة بينيما أك آليات تتخذ عمى المستكل الكمي لمدكلة، يمكف
االستراتيجيات التي تساىـ في االنتقاؿ التدريجي لمكحدات االقتصادية غير الرسمية لبلستفادة مف طاقاتيا كتجميع 

كؿ الثركة ك المكارد في اقتصاد رسمي كاحد، ىذا مع ضركرة اإلشارة إلى أف بعض اآلليات يسيـ في تحسيف معيشة 
 كفي ظؿ ىذا لبلقتصاد الرسميالنتقاؿ التدريجي االعامميف في االقتصاد غير الرسمي كالبعض اآلخر يضمف 

.   االنتقاؿ التدريجي تستعمؿ أدكاة  مف قبؿ الكحدات غير الرسمية التخاذ القرار المناسب

ندماج في االقتصاد الرسمي  لال كآلية الرسميةحقوؽ الممكية : انيالمبحث الث
البنؾ  ك التنمية االقتصادية كمكتب العمؿ الدكلي منظمة التعاكف ك    أشادت معظـ المنظمات الدكلية مثؿ        

دم سكتك، :  أمثاؿ إلى جانب الكثير مف االقتصادييف المتخصصيف،المشركعات الدكلية الخاصة الدكلي كمركز
كدانياؿ ككفماف كفريديريؾ شنايدر بأىمية الدكر الذم تمعبو حقكؽ الممكية لئلدماج في االقتصاد الرسمي كتحقيؽ 

 كآلية لبلندماج في االقتصاد الرسمي بعد التطرؽ لمفيـك يتناكؿ ىذا المبحث مزايا حقكؽ الممكية الرسميةسك. التنمية
 .حؽ الممكية كنظريتيا كاستراتيجية ترسيـ الممكية، ثـ عبلقة حقكؽ الممكية بالنمك االقتصادم كالفساد

القتصاد الرسمي ا لالندماج فيمزايا حقوؽ الممكية الرسمية كآلية  :المطمب األوؿ
  تمعب حقكؽ الممكية دكرا جكىريا في عممية التنمية ككؿ كفي تحسيف مستكل رفاىية أصحابيا بشكؿ           

. الممكية ثـ لمزاياىا كما تضيفو لمبلكيا خاص كسنبرز ىذه األىمية مف خبلؿ التعرض لمفيكـ
 الرسمية  الممكية حقوؽمفيـو: الفرع األوؿ

عبر السنكات، إال  عرفيا منذ بدء حياتو كرعاىا بالتطكير فقد حقكؽ الممكية عمكما قديمة قدـ اإلنساف ك          
 ثـ تبمكرت بصكرة كاضحة في العقكد األخيرة حتى أصبحت أبرز ميزات ىذا ،أعقاب الثكرة الصناعية أنيا برزت في

كألف اإلنساف بطبيعتو مفطكر عمى حب التممؾ، فيك بذلؾ يبذؿ جيده فيما يمتمكو لتحسيف سبؿ عيشو . العصر
 الممكية منذ القدـ حافزا لمتطكر ك التنمية كمتى أصبحت في شكميا اعتبرتكتحقيؽ رفاىيتو، كعمى ىذا األساس 

 إقامة أنظمة لمممكية مف إلىالمادم باتت محبل لمتداكؿ كيعكد مردكدىا عمى الجميع، ألجؿ ذلؾ سارعت الدكؿ 
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ذا عممنا أف معدالت . خبلؿ سف تشريعات تحمي أصحابيا كخاصة المبدعيف منيـ فشكمت بذلؾ حافزا لتشجعييـ كا 
نمك الدكؿ يزداد بزيادة الناتج المحمي اإلجمالي ليا  ظير البعد االقتصادم لمممكية مشكبل في االبتكارات التي غالبا 

 عف طريؽ منتجات كأساليب تصنيع اإلنتاجما تكلد لدل المؤسسات المصغرة كعامؿ أساسي في تحقيؽ النمك كزيادة 
. جديدة

I.   تعريؼ الممكية

، " one’s own"كالتي تعني حؽ المالؾ  ((Propriusالكممة البلتينية  مف( Property )ممكية ت كممةء  جا         
تدرؾ بالفكر ألنيا نتاج ذىني خالص، كحؽ الشخص عمييا ىك "  كىي .أم حقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بثمرة فكره

.  1"حؽ عمى نتاج ذىنو كثمرة فكره أيا كاف المظير الذم يتخذه ىذا النتاج أك تمؾ الثمرة

كما تعرؼ الممكية بأنيا الفرع مف القانكف الذم يتناكؿ حقكؽ التممؾ عمى األشياء غير المادية، كتعتبر        
الممكية الفكرية بصفة أساسية آلية مف آليات التجارة كالصناعة كتعمؿ ككسيمة لتحقيؽ التقدـ االقتصادم مف خبلؿ 

  2.حماية االبتكارات الذىنية الجديدة

كتعطي الممكية لصاحبيا حقا مزدكجا، معنكيا يتمثؿ في االعتراؼ لو باألبكة عمى تمؾ الفكرة كحقا ماليا في        
. 3االعتراؼ لو في استثمار تمؾ األفكار استثمارا مشركعا

الممكية ىي حؽ " : مف القانكف المدني الجزائرم بما يمي674كعرؼ المشرع الجزائرم الممكية في المادة         
 .4"األنظمة التصرؼ في األشياء بشرط أف ال يستعمؿ اسػتعماال تحرمػو القكانيف ك التمتع ك

 كأنصب معنى الممكية في بادئ األمر عمى الممكية في مجاؿ العمـك التطبيقية أك ما اتفؽ عمييا اصطبلحا         
بالممكية الصناعية، كلضيؽ معنى كممة الحقكؽ الصناعية تـ االستعاضة عف مصطمح الممكية الصناعية بمصطمح 

 كلـ تعد الفكرة الحديثة لمممكية تقتصر عمى االمتيازات المادية كاتسعت لتشمؿ أشكاال أخرل معنكية ،ممكية فكرية

                                                           
. 18، ص2012، الطبعة األكلى، عماف، دار حامد لمنشر ك التكزيع، مقدمات في الممكية الفكرية:  الرحاحمة محمد سعد ، الخالدم إيناس 1
. 19 المرجع السابؽ، ص 2
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، (نشأتيا كمفيكميا كنطاقيا كأىميتيا كتكييفيا كتنظيميا كحمايتيا)المدخؿ إلى الممكية الفكرية:  صبلح زيف الديف 3

.        27ص. 2004األردف، 
. 170.، ص2011، منشكرات نكميديا،القانوف المدني:  صايغي عبد العزيز 4
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كحقكؽ التاجر عمى اسمو التجارم مثبل كما أف كؿ مف حقكؽ الممكية كالحقكؽ الفكرية يقكماف عمى أساس كاحد ىك 
   1.العمؿ

II.  مفيـو حؽ الممكية

      يعتبر حؽ الممكية مف أىـ الحقكؽ العينية التي يكتسبيا الشخص، كيمنح صاحبو سمطات كاسعة عمى الشيء 
حػؽ الممكية ىك أكسع الحقكؽ العينية نطاقا، بؿ ىك جماع : "  يقكؿ عبد الرزاؽ السنيكرم كفي ىذا الشأفالمممكؾ

ىذه الحقكؽ العينية كعنػو تتفػرع جميعا، فَمف كاف لو حؽ الممكية عمى شيء كاف لو حؽ استعمالو ك حؽ استغبللو 
. 2"ك حػؽ التصرؼ فيو، ك بذلؾ يستجمع كؿ السمطات التي يعطييا القانكف لمشخص عمى الشيء

كيمكف القكؿ أنو كؿ ما ينتج عف العقؿ مف أفكار أك ثمار يشكؿ حقؿ مف حقكؽ الممكية كعميو فنطاؽ           
 إذ يدخؿ فيو براءات االختراع، النماذج الصناعية، الرسـك الصناعية، العبلمات التجارية، ،حقكؽ الممكية كاسع جدا

 .األسماء التجارية، العناكيف التجارية كالتأليؼ في صكره المتعددة

 جميعا تشترؾ في اعتبار حؽ الممكية حقا بمقتضاه ىاإال أف كبالرغـ مف تعدد التعاريؼ بشأف حؽ الممكية           
يكضع الشيء تحت إرادة كتصرؼ شخص يككف لو دكف غيره حؽ االنتفاع كالتمتع كالتصرؼ بأصؿ مادم أك 

 . كىذا يقكدنا إلى تمؾ الحقكؽ التي يتصرؼ فييا خارج دائرة القانكف،معنكم بكؿ الكسائؿ التي يسمح بيا القانكف

III. الممكية الرسمية 

تشكؿ الممكية الرسمية المعنى االقتصادم ألم أصؿ، فأم أصؿ لـ تحدد جكانبو االقتصادية كاالجتماعية          
. في نظاـ رسمي لمممكية يصعب تحركو في السكؽ

بالرجكع إلى تعريؼ الممكية الفكرية كالتي تعتبر بمثابة اعتراؼ رسمي عمى جميع األصعدة بأف مخرجات          
 كعف ،فكرة ما عمى قدر مف الحداثة تستحؽ معيا منع اآلخريف مف استخداميا بدكف تصريح مسبؽ مف صاحبيا

تراكـ ىذه الممكيات يخمؽ لدل البمد ميزة نسبية في  ك. طريؽ ترخيصيا القانكني يحصؿ عمى عائد مادم كمعنكم
 إذ بحماية ىذه الممكيات الرسمية كالقانكنية كبحفظ الحقكؽ المتعمقة بيا، تتحقؽ الميزة ،مجاؿ معيف كمقدرة تنافسية

                                                           
. 49مرجع سابؽ، ص:  الرحاحمة محمد سعد ، خالدم ايناس 1

479. ص8ج (ت-د) (ر-د)بيركت لبناف –دار النيضة العربية - الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد– السنيكرم عبد الرزاؽ  2  
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 مف خبلؿ تراكـ الثركة، كىنا تجب اإلشارة إلى ضركرة 1كالقيمة المضافة لقدرات المجتمع بما فيو مؤسساتو المنتجة
 كاف رائدا في "مالؾ بف النبي"التفريؽ بيف تراكـ رأس الماؿ كتراكـ الثركة كفي ىذا السياؽ نشير إلى أف المفكر 

ضبط مصطمحي رأس الماؿ كالثركة اقتصاديا في نصكصو المعالجة عند كتابتو لقضايا مشركعو اإلسبلمي 
لبلقتصاد، فقد أشار إلى أف ىناؾ خمط بيف شيئيف متمايزيف تماـ التمايز فالثركة مطبكعة بطابع مكاسب الشخص 

غير المتحركة كىي عبارة عف كـ راكد كماكث في محميتو ، أما رأس الماؿ فيك قكة مالية تدخؿ في بناء الصناعات 
فالدرىـ الذم يتحرؾ، كينتقؿ، كيدخؿ كيخرج عبر الحدكد يسمى رأسماؿ، كالمميار "كتمكيميا، أك في تجارة التصدير، 

 .2"مف الدراىـ المستقر الساكف ىك ثركة ذات محيط ضيؽ

 أف كؿ "حقكؽ الممكية ك المؤسسات" في كتابو عف (William Craig Stubblebine)"كيمياـ كريغ ستكبميبيف"كيقكؿ 
 كخبلؿ تمؾ التغييرات سيحث ،فرد يبحث عف تمؾ التغييرات في حقكؽ الممكية كالتي يؤمف بأنيا ستحسف لو رفاىيتو

مف خبلؿ بحثو المتكاصؿ عف تحسيف رفاىيتو مف 3اآلخريف عمى اختيار الممكيات التي تحقؽ لو أكبر رضى ممكف
خبلؿ حقكؽ الممكية سيحث أشخاص آخريف لمبحث عف الممكيات التي يركف فييا تحقيؽ رفاىيتيـ كبالتالي تعـ 

فالممكية تؤدم دكرا محكريا في اقتصاد السكؽ، كجكدتيا تصنع الفارؽ الحقيقي في تكليد "كعميو الرفاىية في المجتمع 
 .4"القيمة المستديـ

تجدر اإلشارة إلى أنو ينبغي عدـ الخمط بيف الممكية الرسمية مف جية كنظـ الجرد مف جية ثانية كىنا           
بينيما بالقكؿ أف نظاـ الجرد يسمح بخمؽ شبكة يستطيع األفراد مف خبلليا تجميع أصكليـ في " دم سكتك"يفرؽ 

 كيكفر نظاـ الممكية الرسمي قاعدة بيانات لقرارات االستثمار في الرعاية الصحية  5تكافيؽ كمجمكعات أكثر قيمة
 .6كالتعميـ كتقدير الضرائب كالتخطيط البيئي

 

 

                                                           
1
. 48الرحاحمة محمد سعد ، مرجع سابؽ، ص  

 .215-213. ص، ص2014، بف مرابط لمنشر،الخطاب النيضوي في فكر مالؾ بف نبي: جمكب الفرحاف محمد 2
3
 STUBBLEBINE William Craig,’’On Property Rights and Institutions;”In The Economics of Legal Relationships, 

ed.Henry Manne. Paul West Publishing,1972, p. 15. 
4
، 2002نكر الديف شيخ عبيد،العبيكاف، الطبعة األكلى،: ترجمة"التوجو االستراتيجي لمشركات في اإلقتصاد الجديد"الممكية وتوليد القيمة: ركلؼ كارلسكف  

 .1.ص
. 61. ، مرجع سابؽ،  صالدرب اآلخر ىرناندك دم سكتك،  5
 .195. ، مرجع سابؽ، ص رأس الماؿرس ىرناندك دم سكتك،  6
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IV.  نظرية حقوؽ الممكية

ىك فيـ عمؿ مختمؼ المنظمات استنادا إلى مفيكـ حقكؽ الممكية كتكضيح  نظرية حقكؽ الممكيةمف ىدؼ إف اؿ
 "ديمستز" " Alchian " " ألشياف" فعاليتيا النسبية، كتجد ىذه النظرية أصكليا أساسا في أعماؿ كؿ مف

"Demsetz " " فيريبكتف " " Furubotn "بيجكفيتش" ك " " Pejovic " إف مفيكـ حقكؽ الممكية قد عرؼ مف قبؿ 
" Pejovich " حقكؽ الممكية ليست عبلقات بيف األفراد كاألشياء كلكف عبلقات مقننة بيف : " كفقا لما يمي

، بمعنى عبلقات األفراد فيما بينيـ فيما يتعمؽ باستعماليـ األصكؿ في 1"األفراد في عبلقتيـ باستعماؿ األشياء
. إطار مقنف

 كنظرية حقكؽ الممكية تتكلى بالدراسة التقميؿ مف انعكاسات حقكؽ الممكية عمى تخصيص المكارد، كفي          
حالتنا المؤسسات االقتصادية غير الرسمية المسير ىك أصبل المالؾ كنحف ال ندرس ىذا المشكؿ مف داخؿ المنظمة 
لكف ندرس التأثير مف زاكية كمية كتتجمى ىنا مسألة الحقكؽ، كتتجمى مسألة تنظيـ حقكؽ الممكية كأىميتيا في ككنيا 

محاربة التقميد  كمنع كؿ أنكاع الغش ك تشجيع المنافسة المشركعة كبالتالي منع المنافسة غير المشركعة :تقكد إلى
. كاالبتكارتشجيع اإلبداع  ككالتزكير

 التفاكت في تنظيـ حقكؽ الممكية أدل إلى تقسيميا إلى مجمكعات متفاكتة بيف متقدمة كمتخمفة فيما         إف
يتعمؽ بمدل تممكيا لتمؾ الحقكؽ، كبالتالي نجد أف األساس ىك تممؾ المكارد ميما كاف نكعيا كحسف تخصيص تمؾ 

 مع افتراض كجكد عبلقة بيف حقكؽ الممكية كاالندماج في االقتصاد .المكارد، كىذا ما تضمنو حقكؽ الممكية الرسمية
المزايا المتأتية مف عممية اندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد بعض الرسمي كمف خبلؿ 

: الرسمي كالتي نذكر منيا

 .االستفادة مف خدمات البنية التحتية .1

 . االستفادة مف التمكيؿ البنكي .2

 .االستفادة مف عناصر االنتاج األرض، العمؿ، التكنكلكجيا .3

                                                           
ديسمبر 17-15(، المؤتمر العممي الدكلي عكلمة اإلدارة في عصر المعرفة نظريػػػػػػػػػات الفكر اإلداري تطور وتبػػػػػػػػايف أـ تنوع و تكامؿ: بكخمخـ عبد الفتاح  1

 .20.ص.2012لبناف،- جامعة الجناف طرابمس ) 2012
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 .حقكؽ ممكية محمية .4

 .االستفادة مف الحماية القانكنية .5

 .الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدةتكسع النشاط مف خبلؿ ابراـ العقكد كالتسكيؽ كاالشيار ك .6

 .التأميف ك الضماف االجتماعي .7

 .االستفادة مف تدابير المرافقة كاالمتيازات التمكيمية كالجبائية .8

V. الممكية  وجود نظاـ حماية حقوؽ  أىمية

الممكية ىك في المحصمة تعزيز التقدـ االقتصادم كاالجتماعي لحماية حقكؽ نظاـ كجكد   إف اليدؼ مف          
دارة القكانيف كالمعاىدات الخاصة بيا كالتي تؤدم إلى تشجيع اإلبداع كتتعدد  1كالثقافي لممجتمع مف خبلؿ تطكير كا 

 .العممية كاالجتماعية ك جميع المستكيات االقتصادية حماية حقكؽ الممكية عمى كجكد نظاـ أىمية

 عمى المستوى االقتصادي وبالتالي الرفاىية .1

  تشكؿ حقكؽ الممكية الفكرية الدراية العممية باالنتاج كالتكزيع كالتسكيؽ فيي حجر الزاكية في التطكير           
 كمف الدراسات التي تناكلت اآلثار المحتممة 2بالتالي تحقيؽ الرفاىية التحديث المستمر في المجتمعات ك ك كالتغيير

 بحيث يرل أف 1988سنة (Chirand Grossman)"شيركند جركسماف"لتقكية حقكؽ الممكية عمى الرفاىية دراسة 
 الجكىرية، كيرم كؿ مف لبلبتكاراتحقكؽ الممكية الفكرية تعظـ الكفاءة عمى المستكل العالمي عمى األقؿ بالنسبة 

 أف ىناؾ حدا مف التنمية يمكف بعد تجاكزه أف تكلد حماية حقكؽ الممكية (Primo et Braga)1992 "بريمك ك براجا"
كمف جية غدت الحقكؽ الفكرية كبخاصة براءات االختراع المقياس الذم يحدد ثراء  .3مكاسب تتعمؽ بالرفاىية

كبالتالي تنشيط حركة البحث كدفع عجمة التقدـ . الدكؿ، لذلؾ أصبح مقدار الرصيد المعرفي ىك الذم يحدد غناىا
 لمزيد مف االنتاج كالتحسيف كمف خبلؿ تشجيع رأس الماؿ عمى االستثمار في المشاريع الصناعية كالتجارية بما يدع

 .4تحقيؽ األمف االقتصادم ك المستمر

                                                           
1
. 57.صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص  
. 45. صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ،ص 2 

. 41.، ص2002، الطبعة األكلى، الرياض العبيكاف،نظرة جديدة إلى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيشرر ترجمة عمي أبك عمشة، . فريديريؾ ـ 3
 49. صبلح زيف الديف،مرجع سابؽ، ص 4
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  عمى المستوى القانوني .2

 مف أشد الكسائؿ أىمية لمحاربة الغش كالقرصنة كالمنافسة غير المشركعة الممكية        تعتبر قكانيف حقكؽ 
 كفي مجاؿ االتفاقيات كالقكانيف المتعمقة بالحقكؽ في مجاؿ الممكية 1.حدث فركع العمـك القانكنيةأكتعتبر مف 

، 1883اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية كالتجارية:الصناعية كالتجارية ككذا الييئات التابعة ليا عمكما نذكر
المجمع ، 1967(WIPO)المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، 1970 التعاكف الدكلي بشأف براءات اإلختراعاتفاقية

. 1987العربي لمممكية الفكرية

  في االندماجأىمية حقوؽ الممكية الرسمية: الفرع الثاني 

إف التفاكت بيف الدكؿ في امتبلؾ الحقكؽ أدل إلى تقسيميا في مجاؿ التقدـ إلى مجمكعات متفاكتة في          
مضمار التقدـ، ىذا التفاكت ترتب عميو تفاكت شديد في درجة اإلنتاج كجكدتو كتفاكت شديد في مستكل الدخؿ 

الكطني كمستكل معيشة األفراد، فالتقدـ بعدما كاف إلى عيد قريب مرتكزا عمى انتاج السمع كالخدمات أصبح قائما 
عمى انتاج المعمكمات األمر الذم تطمب االىتماـ بحقكؽ الممكية بشكؿ أكبر كتقكيتيا ك حمايتيا ألنيا تشكؿ أحد 

كسيتـ التركيز  . كنقؿ التكنكلكجيا االبتكارالعكامؿ التي يمكف أف تمارس تأثيرا عمى االستثمار األجنبي المباشر ك
 نظـ ثـ نسمط الضكء عمى مزاياعمى الممكيات العينية التقميدية في شؽ أكؿ ثـ عمى الممكيات الممثمة في االبتكارات 

. الممكية الناجحة

I. في عممية االندماجىمية تسجيؿ ونقؿ الممكية الرسمية أ 

  كأف مزاكلة كؿ األنشطة 2إذا عممنا أف ثبلثة أرباع ثركة معظـ البمداف تتشكؿ مف أراضي كمباني           
عممية  كعميو فمما ال شؾ فيو أف إتاحة تيسير. االقتصادية كاالستثمارات تتـ في ىذه المباني كالعقارات كمف خبلليا

. االستثمارات زيادة نقؿ الممكية يحقؽ في الصميـ المصمحة المرجكة مف أصحاب ىذه األنشطة كتسجيؿ ك

II. ماؿ منتج تحويؿ رأس الماؿ غير المنتج  إلى رأس 
      تحدد الممكية الرسمية كتثبت األصكؿ في كضع يتيح إدراكيا باعتبارىا رأس ماؿ منتج، إذ مف خبلؿ امتبلؾ 
أصحاب األعماؿ كاالستثمارات لصككؾ ممكية رسمية يمكنيـ الحصكؿ عمى تمكيؿ عقارم فضبل عف قدرتيـ عمى 

                                                           
1
 59. صالح زٌن الدٌن، مرجع سابق، ص 

2
 16/02/2016: اطمع عميو بتاريخwww.doingbusiness.org/2014 pdf:  متاح عمى المكقع.2014،تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ: البنؾ الدكلي  

. 24.ص ، (10:30عمى الساعة 
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أف تفضؿ البنكؾ األراضي كالمباني كضمانات لمقركض قد تصؿ في بعض  كال عجب في. بدء مزاكلة أنشطتيـ
إال أف جزءا كبيرا مف الممتمكات العقارية .  مف القركض البنكية مضمكنة بحيازة كامتبلؾ أراضي%95البمداف إلى 

ف الممكية غير ق ع إلى أف تقديرات"دم سكتك"في البمداف النامية غير مدرج في سجبلت الممكية الرسمية، كيشير 
 فالممكية غير المسجمة  كعميو تريميكف دكالر فيما كصفو برأس الماؿ غير المنتج9.3 بمغت2000المسجمة سنة

. تطيح بفرص التمكيؿ التي تتسابؽ نحكىا مؤسسات األعماؿ إضافة إلى تبديد فرص التكسع الممكنة

يرجح أف يدعـ الشخص الذم يممؾ منزال أك أرضا، مؤسسات الدكلة  كفي إطار احتراـ الحقكؽ ك تعميميا       
كيحتـر القانكف كحقكؽ ممكية اآلخريف أكثر مما يفعؿ شخص ليس لديو منزؿ أك ليس لديو أمؿ في امتبلؾ منزؿ أك 

. 1أرض، كبالتالي عدـ احتراـ مؤسسات الدكلة كعدـ تنفيذ القانكف

 ىك في السير الجيد لنظاـ حقكؽ المؤسسات الصغيرةيمكف اعتبار أف الحؿ الذم يحقؽ ازدىار كتطكر         
، فالمؤسسات في االقتصاد الرسمي التي تتمتع بيذه الحقكؽ يمكف أف تدفع باألصكؿ لتحكيميا إلى رؤكس الممكية

 .2أمكاؿ عاممة تستعمؿ لبلستثمار

III.   تحديد خصائص األصؿ و قيمتو إلنتاج فائض القيمة 

  يسمح التمثيؿ الرسمي لمممكية بتحديد الخصائص غير المرئية لؤلصؿ كالتي ليا إمكانية كامنة إلنتاج         
 استخداـ ممكية منزؿ لمحصكؿ عمى :القيمة، كىي الخصائص ذات المعنى مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية مثؿ
ضماف لمصالح األطراؼ األخرل،  قرض أك رىف عقارم، كمف الناحية االجتماعية يمثؿ التمثيؿ الرسمي لمممكية

كيستخدـ لبلستثمار في شكؿ أسيـ تضمف حقكؽ َحَممتيا، كتعتبر عنكاف لتحصيؿ الضرائب كالديكف كالرسكـ، ككمكقع 
لتحديد األفراد ألغراض تجارية، كىكذا تكفر الممكية أدكات لتحديد مختمؼ المكارد أك األصكؿ إلنتاج فائض القيمة 

 . 3إضافة إلى معرفة الخصائص اإلنتاجية الكامنة لمكاردىا

IV.  إدماج المعمومات المتناثرة في نظاـ متكامؿ لمممكية 

أتاح تحديد كتثبيت اإلمكانات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية ألصؿ في نظاـ متكامؿ لمممكية بدءا               
بسجبلت الممكية معرفة الجكانب األكثر إنتاجية لمممتمكات كمعرفة أيف ينتج رأس الماؿ، كفي الدكؿ المتقدمة كفي 

                                                           
 .55.مرجع سابؽ، ص: (2003) البنؾ الدكلي،  تقرير التنمية في العالـ 1

2
 ANOOP Singh, SONALI Jain, ADIL Mohammad: Out Of The Shadows, Finance and development, June 

2012, p.45.  
3
 50. ىرناندك دم سكتك، سر رأس الماؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص  
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خبلؿ القرف التاسع عشر تـ تجميع البيانات كالقكاعد المتناثرة التي حكمت الممكية في كؿ المدف كالقرل كالمباني 
كالمزارع لتعمؿ في نظاـ كاحد كبذلؾ أصبح لدل ىذه الدكؿ كؿ المعمكمات كالقكاعد التي تحكـ الثركة كاألصكؿ 

المتراكمة لدل مكاطنييا في قاعدة تشمؿ كؿ البيانات المتفرقة في إطار ما يسمى بنظـ الممكية المتكامؿ الذم ظير 
ُتمكف نظـ الممكية مف تحكيؿ األفراد إلى شبكة مف قكل األعماؿ القادرة عمى تحكيؿ األصكؿ ك، 1منذ نحك مئتي عاـ

كنقميا داخؿ ىذه الشبكة كبالتالي ربط المبلؾ باألصكؿ كاألصكؿ بالعناكيف كالممكية باإللزاـ، كتكافرت بذلؾ بنية 
 إلى جانب سف 2إمكاناتيا الكامنة أساسية مف أدكات الربط التي تتيح تدفؽ المعمكمات كاالتصاالت بشأف األصكؿ ك

 كىذا دليؿ عمى الكعي .3القكانيف لحمايتيا بؿ كجعميا أم حقكؽ الممكية كمادة تدرس في معاىد البحث ك الجامعات
 .بأىميتيا

V. الخضوع لممساءلة وفرض االلتزاـ 

 مكنت الممكية إخضاع أصحابيا لممساءلة، مف خبلؿ تحديد األشخاص الذيف ال يدفعكف مقابؿ الحصكؿ         
كتغريميـ، كتستطيع الدكلة عمى إثر ذلؾ تكقيؼ تقديـ الخدمات أك الحظر أك سحب بعض  عمى الخدمات

االمتيازات كبالتالي فإف جزءا كبيرا مف قكة الممكية الرسمية مستمد مف إمكانية الخضكع لممساءلة الذم تخمقو كما 
 في االقتصاد غير الكحدات االقتصادية كمف ىنا يتضح أف 4لتزاـإليترتب عنو مف قيكد كعقكبات كبالتالي فرض ا

 ا فقط ألنو ليس لديو. كمعركفة جدا إال مع جيات مقربةابراـ عقكدت عمى االئتماف أك تحصؿالرسمي ال يمكف أف 
 .  الرسميةممكيةاؿبسبب عدـ كجكد ا بو  أماموتمتـزما 

VI. قابمية األصوؿ لمنقؿ واالستبداؿ 

   تقكـ ىذه الميزة عمى تحكيؿ األصؿ مف حالة تقؿ فييا فرصة الحصكؿ عميو إلى حالة تكثر فييا ىذه        
كاستخداميا لعقد الصفقات في مجاؿ  (الممكية)الفرصة، مف دكف تقسيـ األصؿ أك المساس بو، كما يمكف تعبئتيا 

األعماؿ، كالتمثيؿ الرسمي لمممكية يّمكف أصحاب المشاريع مف محاكاة أكضاع افتراضية بغية معرفة االستخدامات 

                                                           
 54-51. المرجع السابؽ، ص  1
. 62. ىرناندك دم سكتك، الدرب اآلخر، ص 2
. 22.  صبلح زيف الديف، مرجع سابؽ، ص 3
 .55.  ىرناندك دم سكتك، سر رأس الماؿ، ص 4
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كما تساعد عمى خفض التكمفة مف  .المربحة ألصكليـ األخرل كيبني عمى أساس االستراتيجيات المبلئمة لمشاريعيـ
   1.األصكؿ األخرلمع ما يساعد عمى المقارنة المعيارية ـخبلؿ تيسيرىا لخصائص األصؿ 

VII. حماية المعامالت 

 كىي تنقؿ ،تمكف الممكية الرسمية مف حماية المعامبلت مف مخاطر معينة كذلؾ بتعقبيا بصكرة مستمرة      
بكرصة اؿعبر الزماف كالمكاف، كيتيح ذلؾ نقؿ مقادير ضخمة مف األصكؿ بعدد قميؿ مف المعامبلت، فالتجار في 

مثبل كمف خبلؿ التعامؿ بالسندات التي تحكم معمكمات تفصيمية عمى السمع  يبرمكف الصفقات دكف قمؽ يذكر عمى 
 . 2ضماف المعامبلت

ف الممكية الرسمية ليست مجرد كرقة بؿ ىي كسيمة كساطة تعكس معظـ مادة رأس          كتجدر اإلشارة إلى أ
 كتتاح عمى أساسيا المساءلة كنقؿ الممكية كتنفيذ المعامبلت المالية كتكليد االستثمار، ،الماؿ لجعمو يعمؿ في السكؽ

 كحتى تتحكؿ ىذه الممكيات إلى االقتصاد الرسمي (ر.غ.ؽ) كىي المزايا غير المتاحة لدل أصحاب الممكيات في
 مف ، ىذا االنتقاؿ مف آثار إيجابية يجب البدء فيو كبسرعةمف األمر كقتا طكيبل لكف بالمقارنة بما سيتأتى سيستغرؽ

.  الممكية عمى الطابع الرسميإلضفاء استراتيجيات ؿ اعتمادخبل

  ودورىا في االندماجلممكيةؿ الطابع الرسمي إضفاء استراتيجيات :الفرع الثالث

نتقاؿ الممكيات غير الرسمية إلى ممكيات رسمية كفقا الستراتيجيات تقكد ال آلية "دم سكتك"كضح                
، اإلستراتيجية السياسية ك االكتشاؼإستراتيجية  :الممكية كىي ثبلث استراتيجياتعمى  الطابع الرسمي إضفاءإلى 

 .3 إستراتيجية التشغيؿكالقانكنية 

I.  كىي مراحؿة بخمس ىذه االستراتيجية تمر: االكتشاؼإستراتيجية : 

 :يتـ مف خبللياك: مرحمة تحديد وتعييف مواقع األصوؿ غير الرسمية وتصنيفيا -1
 .كضع مكاصفات محمية لمتغمغؿ في االقتصاد غير الرسمي  - أ
 .أسباب تراكـ األصكؿ غير الرسميةتحديد  - ب
. تحديد القطاعات االقتصادية كالمناطؽ الجغرافية التي تككف فييا األنشطة غير الرسمية أكثر شيكعا - ت

                                                           
1
. 62. هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، ص 

2
 .62 هرناندو دي سوتو،الدرب اآلخر، مرجع سابق، ص 

3
. 162.  نفس المرجع، ص 
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:  مايمييتـ فيياك : مرحمة تحديد القيمة الفعمية والمحتممة لألصوؿ غير الرسمية- 2
 .كضع المنيجيات المبلئمة لتقدير قيمة األصكؿ غير الرسمية - أ
 .تعديؿ المعايير لتبلئـ الكضع لجمع المعمكمات كتأكيد النتائج  - ب
 .ةتحديد أىمية قيمة األصكؿ غير الرسمي - ت

 1:يتـ فيياك : مرحمة تحميؿ تفاعؿ القطاع غير الرسمي مع باقي المجتمع -3
 .بحث الركابط الميمة بيف الحككمة كاألصكؿ غير الرسمية - أ

 .بحث الركابط الميمة بيف مشركعات األعماؿ القانكنية كاألصكؿ غير الرسمية - ب
 .بحث العمميات التي تعاممت فييا الحككمة بنجاح مع األصكؿ غير الرسمية - ت

. مرحمة تحديد األعراؼ أو التقاليد غير الرسمية التي تحكـ الممكية غير الرسمية- 4
اكتشاؼ كفؾ شفرة األعراؼ غير الرسمية التي تحدد الطريقة التي ُيحتفظ بيا بحقكؽ الممكية يتـ في ىذه المرحمة 

 .كتمارس بكاسطة المتعامميف في االقتصاد غير الرسمي
:  اآلتييتـ خبلليا تحديد: مرحمة تحديد التكاليؼ التي تتحمميا الحكومة نتيجة العمؿ غير الرسمي -5

 .التكاليؼ بالنسبة لبلقتصاد غير الرسمي - أ
 .التكاليؼ بالنسبة لبلقتصاد الرسمي - ب
 .التكاليؼ بالنسبة لمحككمة - ت

II. كىيمراحؿ (06)بستة تمر ىذه االستراتيجية :إلستراتيجية السياسية و القانونيةا  :
. الطابع الرسمي إضفاء كفالة أف يضطمع أعمى مستكل سياسي بالمسؤكلية عف عممية  .1
: يتـ في ىذه المرحمة بحيث الطابع الرسمي تشغيؿ الييئات التي تضمف سرعة التغيير السريع نحك إضفاء .2

الطابع الرسمي بمختمؼ المؤسسات التي تحكـ حقكؽ الممكية أك تمس إضفاء ربط كتحديد عممية  - أ
تشغيؿ الييئات التي تعنى بالتنفيذ   ك/تصميـ كالحصكؿ عمى المكافقة عمى كقدرتيا عمى تكليد فائض القيمة

ـ مكاتب ال مركزية لتقديـ الخدمات في ضالطابع الرسمي أك إنشاء تنظيـ كاحد ليا م السريع لعممية إضفاء
 .كؿ أنحاء الببلد

 األكلكيات السياسية لمحككمة كتعكس  لمممكيةالطابع الرسمي ضماف أف تشمؿ عممية إضفاء - ب
 .عممية التنفيذمف تكافؽ الرأل داخؿ المجتمع األمر الذم يسيؿ 

                                                           
1
 162.  هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، مرجع سابق، ص 
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عمى الطابع الرسمي  حساب تكاليؼ إضفاءيككف ذلؾ مف خبلؿ : زالة العراقيؿ اإلدارية و القانونيةإ .3
 التراخيص عمى كافة المستكيات الحككمية ككذا المبالغ  اشتراطات:غير الرسمية بما في ذلؾالممكيات 

، االشتراطات التي ال يمكف الكفاء بيا عمميا،  ك الكثائؽ األخرل المطمكبةاالستماراتعدد )ىاءالمدفكعة لقا
تحديد المؤسسات كتعديؿ المكائح كالممارسات التي ك (تكاليؼ المعامبلت األخرل بما فييا التأخيرات الزمنية

. تخمؽ الركتيف غير الضركرم
 :مف خبلؿ يتـ ذلؾ: بناء توافؽ في الرأى بيف االقتصاد غير الرسمي والرسمي .4

تحديد األعراؼ غير الرسمية التي تتكافؽ مع القانكف لمتمكف مف كضع مشاريع لكائح تعترؼ بالبراىيف  - أ
 .المقبكلة غير الرسمية عمى الممكية بدعـ مف المجتمع غير الرسمي

 القكاعد القانكنية المكضكعة إلدماج الممكية غير الرسمية إلى تحقيؽ ذلؾ، دكف مضماف أف تؤد - ب
 .اإلضرار بمستكل الضماف الذم يكفمو القانكف القائـ لمممكية

جراءات تخفض تكاليؼ امتالؾ األصوؿ إلى ما يقؿ عف تكاليؼ حيازتيا في االقتصاد غير  .5 وضع لوائح وا 
 :مف خبلؿ كيتـ ذلؾ: الرسمي

 . في الببلد إلى كياف قانكني كاحداتإصدار المكائح المطمكبة إلخضاع كؿ أنكاع الممكي - أ
تكسيع تعريؼ أدلة الممكية لتبلءـ العممية الجديدة، كتكحيد المكائح كاإلجراءات التي ستحكـ عممية  - ب
 .تكحيد كؿ التشريعات المبعثرة في قانكف كاحد كالطابع الرسمي في ُحـز بحيث يمكف تدبرىا إداريا ضفاءإ
. الطابع الرسمي ضفاءإتطكير المؤسسات التي تتيح كفكرات الحجـ لكؿ األنشطة التي تشكؿ عممية  - ت
حباط نقميا غير  - ث دعـ العمميات كاحتراـ القانكف بكضع حكافز تيدؼ لتشجيع نقؿ الممكية الرسمية كا 

 .القانكني
تصميـ كتنفيذ عمميات خاصة لتحؿ محؿ العمميات القضائية لتشجيع تسكية المنازعات في إطار  - ج

. القانكف
 .خمؽ آليات تقمؿ المخاطر المرتبطة باالستثمار بما في ذلؾ سندات نقؿ الممكية .6
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III. ستراتيجية التشغيؿا 

بمثابة انطبلقة فعمية في الميداف عمى كافة األصعدة التي سبؽ ذكرىا، كرصد االنحرافات      تعتبر ىذه المرحمة 
 إلى دمج أكثر مف  "البيرك"كأدت ىذه اإلستراتيجية في ، التنفيذعممية  يمكف أف تظير أثناء التيك االختبلالت 

. 1 كانعكس ذلؾ عمى نمك االقتصاد البيركفي مؤسسة غير رسمية 560000

  واالندماجالعالقة بيف حقوؽ الممكية المحمية  :المطمب الثاني

 تجدر اإلشارة إلى أف نماذج النمك االقتصادم لـ تتناكؿ مكضكع حماية الممكية بشكؿ صريح كمتغير          
الدكر الياـ   بشكؿ خاص في النماذج المفسرة لمنمك الداخمي بحيث أشير إلىإليومفسر لمنمك، إال أنو تمت اإلشارة 

مزيد مف تأميف الحقكؽ مف شأنو أيف يككف اؿالذم تمعبو التغيرات في حقكؽ الممكية عمى النمك في األجؿ الطكيؿ 
 .نمك االقتصادمسنتطرؽ في ىذا الجزء إلى عبلقة حقكؽ الممكية باؿ ك، 2التأثير اإليجابي عمى زيادة النمك

 بالنمو االقتصاديعالقة حقوؽ الممكية : الفرع األوؿ

   في إطار دراسة العبلقة السببية بيف حقكؽ الممكية كاالندماج في االقتصاد الرسمي تـ أخذ متغير النمك       
كأحد العكامؿ المفسرة لبلندماج في االقتصاد الرسمي كمف جانب حقكؽ الممكية فيي تنقسـ إلى سبعة مجمكعات 

براءات االختراع، التصميمات الصناعية، العبلمات التجارية ، المعمكمات السرية، حقكؽ التأليؼ، كأخذنا : كىي
معيار براءة االختراع كأحد ىذه المككنات الرتباطو الكثيؽ باالستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم باعتبار الممكية 

 .أحد الكسائؿ المحفزة لو

يحدث النمك مف خبلؿ زيادة عناصر االنتاج أك االستخداـ الكؼء لتمؾ العناصر كىنا يبدك األثر المباشر         
. لحماية حقكؽ الممكية عمى النمك مف خبلؿ االستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم باعتباره أحد عناصر االنتاج

ىي أف يككف االقتصاد يتميز بػانتياج سياسة تحرير  كمف بيف شركط تحقؽ العبلقة المكجبة بيف الحماية كالنمك
 فالدكؿ التي تممؾ قاعدة بحثية قكية مف خبلؿ نقؿ المعرفة ،3ممؾ ميزة نسبية في قطاع التكنكلكجيا الفائقة مالتجارة ك

 .تعطي أكلكية أكثر لزيادة الحماية المقدمة لمممكية

                                                           
1
 162.  هرناندو دي سوتو، الدرب اآلخر، مرجع سابق، ص 

2
.  157.،ص2003مطبعة اإلسراء،، (ف .بدكف ـ )، الممكية الفكرية و النمو االقتصادي: ياسر محمد جاد اهلل محمكد  

 .160.ص ،نفس المرجع  3
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 القوانيف   قوةحماية حقوؽ الممكية و: الفرع الثاني 

      مف منطمؽ أف تعريؼ الحقكؽ األساسية كاحتراميا ىي أصؿ كجكد الممكية، كألف ىناؾ حدكد لكؿ نشاط 
اقتصادم كىذه الحدكد تسمح لكؿ مالؾ أك صاحب مؤسسة بالتحرؾ كالتأثير مف دكف أم مشاكؿ قانكنية أك تنظيمية 
أك حتى مجتمعية فالقانكف يحمي الممكية، إال أنو عندما تككف ىناؾ طرؽ تسمح بتممؾ أصكؿ الغير يصبح القانكف 

إذف فاستقبللية القانكف كقكتو االلزامية . كحده ىنا غير مجدم ما لـ يممؾ قكة فكؽ الجميع كاستقبللية غير محدكدة
.  احتراـ الممكيات بحيث ال يكفي كجكد قانكف كحدهم  أساسياف ؼفكاحترامو مف طرؼ الجميع يشكبلف عامبل

 دكلة مف جنكب شرؽ آسيا ك أمريكا 14 شممت 1996 سنة(Lee et Mansfield)"لي كمانسفيمد"كفي دراسة لػػ 
الجنكبية، بينت كجكد عبلقة إيجابية بيف فعالية القكانيف ك التشريعات عمى المنتجات المغشكشة كحجـ االستثمارات 

  1المباشرة لدل ىذه البمداف

كنقميا تنفيذ المعامبلت كيتاح عمى إثرىا تعكس معظـ مادة رأس الماؿ      يمكف القكؿ أف حقكؽ الممكية الرسمية 
كتكجد استراتيجية . كتكليد االستثمار، كىي المزايا غير المتاحة لدل أصحاب الممكيات في االقتصاد غير الرسمي

 أثبتت فعاليتيا، بالرغـ مما تحممو مف تحديات كطكؿ كقت، ىذه الممكيات إلى االقتصاد الرسميمقترحة تتيح تحكؿ 
 مف نتائج فيما لممكيةؿ الطابع الرسمي اضفاءاستراتيجيات سيحققو نظاـ حقكؽ الممكية الرسمي ك ف بالمقارنة بما لؾ

بزيادة الكحدات غير الرسمية المندمجة في االقتصاد الرسمي ك زيادة رأس الماؿ المصرح بو كانعكاس ذلؾ : يتعمؽ
. عمى النمك االقتصادم ك إقامة نظاـ لحماية حقكؽ ممكية محتـر مف الجميع كمحمي بقكة القانكف

  المستوى االجتماعيحماية حقوؽ الممكية و :الفرع الثالث

حقكؽ الممكية دكرا ىاما في منح الحرية لئلنساف مف خبلؿ تكفير كسائؿ عيش مريحة مع أنظمة تمعب             
حقكؽ أنظمة  كبالتالي تسيـ ،تضاؤؿ المجيكد العضمي بدرجة كبيرة، كإلحقاؽ الحقكؽ دكر حاسـ في رفع الظمـ

 .الممكية في اإلرتقاء االجتماعي كالتمتع بالحريات العامة

          كتمعب حقكؽ الممكية الرسمية دكرا في االندماج في االقتصاد الرسمي كتحقيؽ النمك االقتصادم 
كاالجتماعي كمف خبلؿ العمؿ عمى إقامة نظاـ فعاؿ لحقكؽ الممكية يككف قكم كمحمي بقكة القانكف كمف خبلؿ 
إسراتيجيات ترسيـ الممكية غير الرسمية المكضحة سابقا ك يمكف زيادة الثركة المادية لمببلد في إطار المسعى 

                                                           
1
 THIERRY Mayer, PFISTER Etienne : Investissement Direct Et Droits De Propriété Intellectuelle Dans Les Pays En 

Voie De Développement, Op.cit., p.102.  
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األساسي المتمثؿ في دخكؿ كؿ ثركات الببلد المادية كالبشرية كالفكرية في نظاـ كاحد رسمي، كىذا يسمط الضكء 
عمى فكرة رأس الماؿ الفكرم المكجكد في االقتصاد غير الرسمي الممثؿ باالختراعات كاالبتكارات كدكر براءة 

. االختراع كآلية مف آليات حقكؽ الممكية الفكرية في االندماج

  كآلية لالندماج في االقتصاد الرسميبراءة االختراع:  المبحث الثالث

مف خبلؿ تعريؼ براءة  براءة االختراع كمستكل االندماج في االقتصاد الرسمي عبلقة سيتـ دراسة          
ككيفية حماية  (ر.غ.ؽ)االختراع كأىميتيا كرأس ماؿ خاص ك عاـ، إلى جانب تسميط الضكء عمى االبتكار في 

 .االختراعات مف خبلؿ تحديد شركط نظاـ حماية الممكية باعتبار براءة االختراع جزء ال يتجزأ مف حقكؽ الممكية

 براءة االختراع و عالقتيا بالنمو االقتصادي: المطمب األوؿ

ك تعمؿ عمى تحفيزه إلى أىمية رأس الماؿ البشرم كالكسائؿ التي االقتصادم تشير النماذج المفسرة لمنمك            
 كسنتطرؽ إلى حماية رأس الماؿ البشرم مف منظكر حماية حقكؽ الممكية كأحد ىذه المحفزات،يظير ىنا أثر 

.  خاص كعاـ كذلؾ بعد تعريؼ براءة االختراع كأىميتيا االقتصادية

تعريؼ براءة االختراع وأىميتيا االقتصادية : الفرع األوؿ

 كما يمكف ،اإلبتكار التكنكلكجي  كر لقياس أعماؿ البحث كالتطكما قكماتعتبر براءات االختراع مؤشر           
لى أفإعتبار براءات اإلختراع كمؤشر لممقارنة بيف المؤسسات الصناعية ككذلؾ الدكؿ في آف كاحد فكرة " ، كنشيرا 

 لمميبلد، ثـ تطكرت 15 ظيرت قديمة بحيث كانت بداياتيا في القرف الخامس عشر،حماية المخترعيف كتشجيعيـ
كنتيجة زيادة ، 2"فيما بعد في القرف التاسع عشر أيف اتضحت مبلمح نظاـ البراءات مع تطكر التجارة الدكلية

كضع قكانيف تنظـ كتنسؽ بيف مختمؼ األنظمة الخاصة  المبادالت التجارية بيف الدكؿ، فرض ىذا حتمية ربط ك
 كاتفاقية التريبس المتعمقة 1883 اتفاقية باريس:ىا الدكلية ككاف مف أىـتفاقياتبحقكؽ الممكية، كعقدت بذلؾ اإل

.  بالتجارة كحماية حقكؽ الممكية الفكرية

                                                           
2 OCDE.  « La Mesure Des Activités Scientifiques Et Technologiques, Les Données Sur Les Brevets 

D’invention Et Leur Utilisation ,Comme Indicateur De La Science Et De La Technilogie ,Manuel brevet, 

disponible sur / http://www.oecd.org/dataoecd/48/02/26651313.pdf consulté le :)22/06/2018 à 11 :43). 
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الشيادة التي تمنحيا الدكلة بكاسطة ىيئة عمكمية مختصة لممخترع، كي "تعرؼ براءة االختراع بأنيا            ك
 فيي تمثؿ المقابؿ الذم تقدمو . 2"يثبت لو حؽ احتكار كاستغبلؿ اختراعو ماليا كلمدة زمنية معينة في ظركؼ معينة

الدكلة ك المجتمع لممخترع تقديرا لجيكده كيصبح لو حؽ خاص كمطمؽ قانكنا عمى االختراع، كتتـ حماية االختراع 
 .مف طرؼ الدكلة مف خبلؿ فرض عقكبات ردعية عمى مف يقـك بنقؿ االختراع أك استخدامو دكف مكافقة

      كيمكف القكؿ أف براءة االختراع تسمح بتنشيط االختراعات فمف خبلؿ االحتكار المؤقت عمييا سيسمح 
 لممخترعيف بتطكير كتسكيؽ اختراعاتيـ سماحيالييا إلى جانب إذلؾ بإعطاء مردكدرية لبلستثمارات المكجية 

مؤشر  االقتصادية كتعتبر ؾمؤسساتياك كما تساعد عمى تحميؿ مدل اإلنتشار التكنكلكجي عمى مستكل الدكلة 
تشكؿ مرجعا يمكف أف يعتمد عميو في كضع السياسات  كك التكنكلكجي في الدكلة كمؤسساتيا؛مي لمنشاط العؿ

 .بالبحث كالتطكير التكنكلجي في الدكلةكاإلستراتيجيات المتعمقة 

 رأسماؿ خاص ؾ براءة االختراع :الفرع الثاني

 بعد أف كاف يؤخذ  االقتصامركزت النظريات الحديثة عمى أىمية التكنكلكجيا كمتغير داخمي مفسر لمنمك          
 حماية تمؾ التكنكلكجيا كالتي تعطي حؽ الممكية صفة الماؿ الخاص بما يعطي ظيرعمى أنو متغير خارجي، كىنا ت

ىذا يجعؿ ك  1مكانية بيعيا كتحقيؽ إيرادات عالية كالتي تككف كقتية مرىكنة بمدة الحماية أك ظيكر ابتكارات جديدةإ
تؤكد كفي ىذا اإلطار .  مف التكنكلكجيا سمعة خاصة لفترة زمنية عمى الرغـ مف ككنيا سمعة عامةتتخذالحماية 

 2 . في المتكسط %0.6 ػدراسة أف الحماية القكية لبراءة االختراع في اقتصاد مفتكح تزيد مف معدالت النمك ب

براءة االختراع كرأسماؿ عاـ  : الفرع الثالث

  األجيزة ك عمىتنفقو الحككمةمف خبلؿ ما  بمثابة رأس ماؿ عاـ         يمكف اعتبار حماية ممكية االختراع
التشريعات البلزمة لحماية تمؾ الحقكؽ، كمف ثـ يسيـ ىذا اإلنفاؽ في زيادة إنتاجية القطاع الخاص سكاء بشكؿ 

 كتمثؿ حماية الحقكؽ نكع مف أنكاع التدخؿ الحككمي بما قد يسمح بدفع ،مباشر أك غير مباشر كبالتالي زيادة النمك
. تراكـ رأس الماؿ البشرم ك التكنكلكجي كما ينتج عف ذلؾ مف معدالت نمك مرتفعة

                                                           
2
 ، متاح على الموقع 4 مجلة الباحث، العدد "الجزائر ودوؿ العالـ العربي"براءة اإلختراع مؤشر لتنافسية اإلقتصاديات  بختً ابراهٌم ، دوٌس محمد الطٌب ،  

https://www.asjp.cerist.dz (.10:50 على الساعة 19/06/2018) شوهد بتارٌخ 
1
 .157.مرجع سابق، ،ص:ٌاسر محمد جاد هللا محمود  

2
 European economic review, vol35,Issue 8, December 1991,  disponible sur;www.sciencedirect.com. consulté 

le 20/08/2018 à10:30) p .971. 
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      كفي ىذا اإلطار فإف الحككمة تممؾ حؽ تممؾ حقكؽ الممكية مف خبلؿ إحداث تعديبلت أك تغييرات عمى ىتو 
الحقكؽ لتككف قابمة لمتبادؿ في األسكاؽ حتى تتمكف أكثر مف ضبط ميكانيزمات السكؽ ألف األنشطة غير الرسمية 

 ك تدعـ 1عمى تكزيع الدخؿ ك الثركة تزدىر بشكؿ أكبر عندما تككف تحكيبلت حقكؽ الممكية لدييا تأثير معتبر
حماية الممكية اإليرادات كالتي تشجع اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير كبالتالي تقديـ منتجات جديدة أك تحسيف كفاءة 

تؤدم حماية الممكية كؼ إلى رصيد المعرفة البشرية بحيث تتراكـ تمؾ المعرفة االمكجكد منيا، ككؿ منتج جديد يض
 2.بالتالي تحقيؽ النمك إلى زيادة االبتكار ك

 حماية ممكية االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي :المطمب الثاني

 كتجدر اإلشارة إلى أف  كال يرتبط بأشخاص أك أماكف محددة،اكاسع كا مجاؿ تكلد االبتكارات كبير          يعد 
أدبيات االقتصاد غير الرسمي ال تشير مباشرة إلى مسائؿ االبتكار، كما أف أدبيات االبتكار ال تشمؿ الكثير مف 

 كسيتـ لكف سيتـ سرد ما تـ التكصؿ إليو مف أدبيات بيذا الشأف كعبلقة ذلؾ بمكذج الدراسة، (ر.غ.ؽ)البيانات عف 
تكضيح ذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى نمكذج شكمبيتر الشيير في النمك ثـ عبلقة حماية االبتكارات بالنمك ككذا األثر 

. عمى الفساد

  االقتصادي نموذج شومبيتر لمنمو:الفرع األوؿ

 ((The Theory of Economic Developmentشكمبيتر صاحب كتاب نظرية التطكر االقتصادم بيف            

 يدخؿ ، أف االبتكار بما فيو مف طرح لمنتجات كطرؽ جديدة كفتح أسكاؽ كتطكير مكارد جديدة1911الذم صدر في
 كتتطمب االبتكارات مجيكدا مف أصحاب المشاريع كما أنو ضركرم لمتخمص مف .االقتصادم في صمب التطكر

 القكاعد االقتصادية، كما أشار إلى أف المبتكرات الناجحة تطيح بالتقنيات األدنى مستكل أك ماسماه باليدـ ترتاب
كمف جية ثانية أشار في كتابو أف معظـ المبتكرات تأتي مف ( The Process of Creative Destruction)الخبلؽ 

 كما 3"لمنشاط االقتصادم (Circular Flow)شركات صغيرة كغالبا فنية تنشط خارج نطاؽ ما سماه بالدفؽ الدائرم
العديد مف االختراعات كاالكتشافات تككف كليدة "ككريا في كتابو عف حقكؽ الممكية الفكرية أف .ـ .يشير كارلكس

                                                           
1
 BENSON Bruce L: A Note On Corruption by Public Officials ‘’The Black Market  for Property Rights’’, the 

Journal of Libertarian Stadies, Vol. V, No. 3 , Summer1981. En line www.heritqge.org consulted) 28/09/2017 at 11:30(. 
2
 157ٌاسر محمد جاد هللا محمود،مرجع سابق،  ص 

3
. 46.شرر،مرجع سابق، ص.فرٌدٌرك م 
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 كىذا يقكدنا إلى مسألة االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي أك االبتكارات غير الرسمية .1"الصدفة كليست المجيكد
 . الباحثةاكما تسميو

  اإلبتكارات غير الرسمية:الفرغ الثاني    

          إف االبتكار التقميدم المرتبط بأنشطة البحث كالتطكير الكاسع النطاؽ في االقتصاد الرسمي ليس ىك 
في االبتكار بمفيكمو  (ر.غ.ؽ)المجاؿ الكحيد الكتشاؼ جكانب االبتكار، بحيث يكجد مجاؿ كبير إلدراج أنشطة 

كىذا في سياؽ البحث عف  ، الكحدات غير الرسميةبما فييا يكجد في كؿ مكاف  أفاالبتكارالمكسع، فبإمكاف 
مصادر كأنكاع مختمفة مف االبتكارات ضمف المسعى األساسي المتمثؿ في ادماج ثركات كمكارد الدكلة في نظاـ 

. مكحد

           كمف البحكث البارزة كالحديثة التي اعتبرت كمنطمؽ لدراسات مستقبمية معمقة، كالتي أفضت إلى ميبلد 
، : مصطمحات جديدة لبلبتكار منيا   Sacha دراسةاالبتكار عمى مستكل القاعدة، االبتكار الحذر، ابتكار قاعدة اليـر

Wunsch Vincent  ًمجمة كمبردجفيالعالمية لمممكية الفكرية المنظمة  مف طرؼ 2017سنة نشرت في والت  ، 
، تأخذ أشكاال مختمفة منيا ابتكارات لمؤسسات رسمية تـ إعادة (ر.غ.ؽ)خمصت إلى أف ىناؾ عدة ابتكارات في 

 كما أف أشكاال  . كمنيا منتجات ذات جكدة عالية جديرة باالىتماـ،كسائؿ مختمفة كبتكاليؼ أقؿ تصنيعيا بطرؽ ك
معتبرة مف االبتكارات يمكف أف تكلد عمى نطاؽ كاسع كتشكؿ مصدرا معتبرا لمنمك كالتنمية االقتصادية كأف ممارسة 

ا يترتب عنو ميبلد أقطاب لبلبتكار في ـىذه األنشطة االبتكارية غير الرسمية يميؿ إلى التركز في مناطؽ محددة، ـ
، كأشارت الدراسة إلى أف العامميف (Pôles d’innovations dans l’économie informelle)االقتصاد غير الرسمي 

كعف إمكانية استعماؿ نظـ حماية الممكية الفكرية .  لدييـ قكانينيـ الخاصة فيما يتعمؽ بالممكية الفكرية(ر.غ.ؽ)في 
 كعدـ كجكد سياسة كاحدة (ر.غ.ؽ) في ظؿ التنكع الكبير لؤلنشطة المكجكدة داخؿ (ر.غ.ؽ)لمساعدة المبتكريف في 

 . 2تطبؽ عميو تسمح بدعـ كتطكير المؤسسات المبتكرة غير الرسمية

 

 
                                                           

1
حقوق الملكية الفكرية منظمة التجارة العالمية والدول النامية اتفاق التريبس وخيارات م كورٌا ترجمة أحمد عبد الخالق أحمد ٌونس الشحات، . كارلوس  

 69. ، ص2002، الرٌاض، دار المرٌخ للنشر،السياسة
2
 Organisation Mondial de la Propriété Intellectuel, l’économie Informelle  Dans Les Payes En Développement 

« Un Moteur de Croissance Caché ».OMPI , Toby Boyd , division des communication. Juin2017, p.15. 
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آليات التممؾ في االقتصاد غير الرسمي  : الفرع الثالث

، كعمميا تيدؼ أم (ر.غ.ؽ)يصعب مف الناحية النظرية التكيف بمستكل كنكع االبتكارات المكجكدة في         
مؤسسة مبتكرة إلى االستفادة مف مزايا االبتكار كعكائده عف طريؽ آليات تمكنيا مف اكتساب ميزة نسبية مف ىذا 

االبتكار، كعمى نحك مماثؿ يمكف القكؿ أف المقاكؿ غير الرسمي أك الكحدات االنتاجية غير الرسمية تستخدـ آليات 
.  لتممؾ ابتكاراتيا

. 1كيمكف تقسيـ آليات التممؾ إلى آليات رسمية كآليات شبو رسمية كآليات غير رسمية

 براءة )تتخذ آليات التممؾ الرسمية لبلبتكارات شكؿ حقكؽ ممكية فكرية : آليات الممكية الرسمية لالبتكارات
، عبلمات تجارية، نماذج صناعية  .(...إختراع، رسـك

 المعمكمات السرية، اتفاقات كعقكد عدـ الكشؼ: تتخذ شكؿ: آليات الممكية شبو الرسمية لالبتكارات. 

 الفترة الزمنية، النعقيد في : يمكف أف تشمؿ آليات التممؾ غير الرسمية: آليات التممؾ غير الرسمية
 .التصميـ، خدمات مابعد البيع، كالء الزبكف

I.  جدلية االىتماـ بتممؾ آليات االبتكار لدى الوحدات االنتاجية غير الرسمية    

        تشير األدبيات القميمة التي تناكلت مكضكع االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي أف ىناؾ مكقفيف 

: يعبراف عف درجة إىتماـ الكحدات غير الرسمية بآليات تممؾ عكائدىا مف االبتكار كشرحيما فيما يمي

 .كحدات انتاجية غير رسمية ال تيتـ بآليات تممؾ عكائدىا مف االبتكارات .1

 .كحدات انتاجية غير رسمية تيتـ بآليات تممؾ عكائدىا مف االبتكارات .2

             فالمكقؼ األكؿ يبرر مف خبلؿ أف طبيعة االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي تحدث في شكؿ 
ىي االعتماد عمى خبرات التعمـ الجماعي كالتي تقـك  (ر.غ.ؽ)مجمكعات ك بالتالي فإف مكامف قكة االبتكار في 

عمى تدفؽ المعارؼ بحرية كالتي تغمب عمييا طابع الثقة كالسمعة ك األعراؼ االجتماعية كالتقاليد كبالتالي فغياب 
                                                           

1
متاح على الموقع . 3، ص2013، جنٌف، دراسة تصورية عن االبتكار والملكية الفكرية وااالقتصاد غير الرسمي:  المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة  

www.wipo.org/ (. 17:35 على الساعة 23/07/2018) اطلع علٌه بتارٌخ
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ر كالتي ال .غ.كما يمكف أف يككف لطبيعة االبتكارات في ؽ. (ر.غ.ؽ)آليات التممؾ الرسمي يشكؿ قكة لبلبتكار في 
تستكفي الحد الضركرم لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب آليات لمممكية الفكرية الرسمية كالتي تستند في الغالب إلى 

.   التقميد

         المكقؼ الثاني عمى النقيض مف الرأم األكؿ بحيث يبرر مف خبلؿ أف غياب آليات التممؾ الرسمية تشكؿ 
ك ذلؾ ألف المقاكليف ال يستطيعكف  (ر.غ.ؽ)نقطة ضعؼ كعراقيؿ أماـ تزايد االبتكارات أك األنشطة االبتكارية  في 

بعد مرحمة معينة، تنمية أعماليـ ألنيـ يفتقركف إلى الحؽ في السيطرة عمى ابتكاراتيـ كبالتالي تككف لدييـ حكافز 
. أقؿ لجني عكائد منيا

        كلتقميص الخسائر الممكف أف تتحؽ مف جراء عدـ تممؾ اآلليات الرسمية لبلبتكارات تمجأ الكحدات غير 
. الرسمية إلى اآلليات شبو الرسمية أك غير الرسمية

          كما أف غياب اآلليات الرسمية لمتممؾ كبراءة االختراع أك التكسيـ ك العبلمات قد يثبط المقاكليف غير 
الرسمييف ألنو يؤدم إلى عدـ معرفة المستيمكيف لمنتكجاتيـ كىذا يؤثر عمى العكائد التي يمكف أف تتأتى مف ذلؾ 

 . كقد يؤثر عمى االنتاجية

II.  آليات براءة االختراع  في االقتصاد غير الرسمية ودورىا في االندماج

          يمكف أف تمعب براءة االختراع كآلية رسمية لحقكؽ الممكية الفكرية عمى كجو التحديد، دكرا في تحفيز 
كفي ىذا اإلطار أشارت المجنة المعنية .  المبتكريف في االقتصاد غير الرسمي عمى االندماج في االقتصاد الرسمي

: 1بالتنمية كالممكية الفكرية  إلى أمريف

ال تستكفي الحد الضركرم لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب براءات اختراع  (ر.غ.ؽ)أف االبتكارات في  .1
 .بسبب استناد العديد منيا عمى تقميد المنتجات كتكييفيا

عمى تسجيؿ براءة االختراع عمى  (ر.غ.ؽ)أف ىناؾ عدـ تفاؤؿ، كتشكيؾ بشأف قدرة المبتكريف في  .2
 .األمر الذم ييدد مف زيادة عكائدىـ (ر.غ.ؽ)الرغـ مف كثرة التقميد المكجكد في 

                                                           
1
.  4مرجع سابق، ص: المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة  
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ليسكا عمى عمـ كال عمى دراية  بالممكية الفكرية أساسا، كيفتقركف إلى  (ر.غ.ؽ)أف المبتكريف في  .3
 .(خاصة مف ناحية اإلجراءات )الكعي البلـز بشأف براءة االختراع ككيفية الحصكؿ عمييا 

الميمة الزمنية، )ليا طبيعة غير رسمية (ر.غ.ؽ)          كتظيؼ ذات المجنة أف أغمبية آليات تممؾ االبتكار في 
كما أف قميؿ مف الدراسات تؤكد تممؾ ابتكارات باستخداـ   (جيكد البيع أك الخدمة، كالء الزبكف، خدمات ما بعد البيع

كما تشير إلى أف دراسات قميمة جدا تبحث في دكر اآلليات الرسمية لمتممؾ . آليات شبو رسمية مف قبيؿ السرية
. في زيادة أعداد المندمجيف في االقتصاد الرسمي مف المخترعيف (براءة االختراع)كمنيا 

كبالرغـ مما سبؽ يمكف القكؿ أف ما داـ ال يمكف الجـز بطبيعة كنكع االبتكارات التي تكجد في االقتصاد غير 
الرسمي عمما أف تنكعو كتعقيده دليؿ عمى تنكع  االبتكارات فيو كما أف النظر آللية براءة االختراع كما يترتب عنيا 

تدابير )مف عكائد ترل الطالبة أنيا تمعب دكرا في اندماج المبتكريف في االقتصاد الرسمي كىذا باألخذ بعيف االعتبار 
كالتركيز عمى جانب الكعي بشأف أىمية تسجيؿ االختراعات كمراحؿ كطرؽ الحصكؿ  (المتعمقة بالحصكؿ عمييا

.  عمييا إلى جانب تكاليؼ تسجيميا مقارنة بالعكائد التي يمكف أف تتأتى مف ىذا االختراع في حاؿ بيعو أك استثماره

III. براءة االختراع والتمتع بالحماية وقوة القانوف 

            إف حصكؿ المخترع عمى براءة االختراع تجعمو بطريقة مباشرة يتمتع بحماية قانكنية لمنتكجو مف التقميد 
كىذا يدخؿ في إطار . كذلؾ بمعاقبة كؿ مف يتعمد استخداـ االختراع دكف مكافقة المالؾ سكاء بالحبس أك الغرامة

كؿ مخترع أينما كاف مكانو في  (تدابير المرافقة، عكائد )حماية رأس الماؿ الفكرم كتنميتو مف خبلؿ تحفيز 
االقتصاد سكاء الرسمي أك غير الرسمي مف الحصكؿ عمى براءة االختراع، ىذه الشيادة التي تمكنو مف التعريؼ 

. بإختراعو في السكؽ الكطنية كالدكلية إذا مادخؿ حيز التنفيذ

  أىمية توفر نظاـ لحماية االبتكارات ودوره في االندماج: المطمب الثالث

 كيشمؿ تطكير منتجات كعمميات إنتاج ،يعتبر النشاط اإلبتكارم أقرب صمة إلى الناتج الداعـ لمتنمية         
كمؤشر كجكد نشاط قكم في اإلبتكار ىك مف خبلؿ . كخدمات جديدة كتطكير تقنيات محدثة لمختمؼ اإلستخدامات

كأماـ الدكر المحكرم الذم يمعبو  .إنتشار اإلبتكارات في األسكاؽ الكطنية كالخارجية بما يمكف مف حصرىا كتقييميا
فيي بالمقابؿ ال يمكف أف تزدىر كتخمؽ ثركة في . في النمك االقتصادم المؤسسات الصغيرة في كؿ مف االبتكارات 

بيئة فاسدة كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ، بحيث تنفر المؤسسات مف المناخ الذم ال تككف فيو حقكؽ الممكية 
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، كيقؿ بذلؾ الحافز نحك االستثمار بحيث ترتفع تكاليؼ التحكيبلت بسبب عدـ كجكد الكسائؿ 1محمية بشكؿ جيد
.  الكافية لضماف انتقاؿ األصكؿ كبالتالي يقؿ تشكؿ رأس الماؿ

 االبتكاركتطرح في ىذا الشأف مسألة نجدىا غاية في األىمية تتمثؿ في إمكانية إقامة نمكذج مكحد لنظاـ        
يصمح لمجميع مادامت ىناؾ عبلقة طردية بيف حماية حقكؽ الممكية كالنمك االقتصادم في مدل محدكدية أثر ك 

 .فعالية كجكد أنظمة حماية حقكؽ الممكية عمى االبتكارات

 حقوؽ الممكية عمى االبتكار  ر نظاـ أث:األوؿ الفرع

يعد دعـ القدرة عمى االبتكار كالبحث كالتطكير جكىريا في أم استراتيجية تنمكية خاصة لدعـ القدرة            
ا يفرض األخذ بقكاعد أكثر صرامة كحذر في مجاؿ الممكية كال يزاؿ ــ معا، كالدكلةالصغيرة التنافسية لممؤسسات 

ف أ، كيرجح أنو مف غير المحتمؿ 2القكة المذيف يجب أف تككف عمييما حقكؽ الممكية ك الجدؿ قائما حكؿ االنتشار
معظـ الدكؿ النامية عمى تحسيف آداء االبتكار عندىا بمجرد دعـ كمد منطؽ نظاـ الممكية الفكرية ككنيا ال  تقدر

 أف حقكؽ الممكية 1990 سنة(Evenso")إيفنسكف"كشؼ  ك تممؾ بنية أساسية معقكلة مف البحث العممي كالتطكير
ف أتمعب دكرا في االبتكارات التطكيعية كليس االبتكارات األصيمة الكبرل كما ىك الحاؿ في المسائؿ الزراعية، إال 

 لذلؾ كبدال مف ذلؾ ،ال إذا تـ تكفير الشركط المؤىمةإ يرذلؾ ال يعني أف براءة االختراع قد تحفز البحث كالتطك
 أنو في معظـ الحاالت ستككف براءة االختراع خارج متناكؿ العديد مف الدكؿ النامية بسبب صعكبة "ايفنسكف"يشير 

الكاجب أف تتكافؽ معيا، كمف ىنا يككف نظاـ حماية حقكؽ الممكية غير محفز عمى االبتكارات المحمية  المعايير
  .3ساسية عممية كتكنكلكجية ذات حجـ معقكؿأباستثناء الدكؿ التي تتكفر لدييا بنية 

االبتكار كنقؿ التكنكلكجيا عمى  ىناؾ مف يشير إلى أف أثر حقكؽ الممكية االقتصادم عمى االستثمار ك     ك
: 4 أسباب ىيألربعالقطاعات كالدكؿ ذات التنمية المتباينة بأنو غير قاطع كمحدكد 

                                                           
1
  (No authors available),What Is The Relationship Between Property Rights, Corruption, And Economic 

Progress? July2017, disponible sur:www.coursbb.com consulté le )28/09/2017 à 13:00(. 
2
. 128صبلح زيف الديف، المرجع السابؽ، ص  

راجع  لممزيد مف اإلطبلع 56.صبلح زيف الديف، المرجع السابؽ، ص 3
 EVENSON .Robert . :Intellectual Property Rights, R&D,Inventions , Technoligy Purchase, and piracy in 

Economic Developement. Yale economic growth centre, discussion paper,available on www.papers.ssrn.com 
4
 .42.ـ ككريا ترجمة أحمد عبد الخالؽ أحمد يكنس الشحات، مرجع سابؽ، ص.كارلكس   
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I.  صعكبة عزؿ تأثير عامؿ حقكؽ الممكية عف باقي المتغيرات فبل يكجد إطار نظرم متماسؾ لمتعامؿ عمى
. نحك خاص مع تأثيرات حقكؽ الممكية

II.  تشعب المسائؿ المتعمقة بحقكؽ الممكية فالجـز بأثر حقكؽ الممكية عمى نحك عاـ يشكؿ تبسيطا يصعب معو
. فيـ الحقيقة القائمة كتكقع االتجاىات المستقبمية

III.  حتى مع اخذ نكع معيف مف الحقكؽ في االعتبار فإف أىميتو الفعمية تختمؼ عمى نحك كبير حسب القطاع
. كنكع المنتجات التي يشمميا

VI.  كؿ بمد مرتبط بثقافتو كتاريخو كعاداتو التي يجب أخذىا في الحسباف ففي مجاؿ الممكية تكجد غالبا أعداد
. كبيرة مف الحقكؽ غير الرسمية كالتي ال تكجد في أم نص قانكني يجب االنتباه الييا

قرار ىك " one size fits all" كضع نمكذج مكحد لحماية الممكية أك ما يسمىقرار  كفي ظؿ ىذه العكامؿ يبدك أف 
 .غير فعاؿ كىذه الرؤية تتفؽ معيا الباحثة

  شروط فعالية نظاـ حماية حقوؽ الممكية لعممية االندماج: الفرع الثاني

مفتاح لمنمك  باعتبارىالضماف فعالية االندماج بيئة مبلئمة لحقكؽ الممكية نظاـ كتكجد طريقتيف لخمؽ         
 1:ىماكاالقتصادم 

I. تعتمد عمى نيج تطكرم مع تدخبلت غير مركزية كمرنة كحذرة مف طرؼ مؤسسات الدكلة :الطريقة األولى  
تيدؼ إلى إحداث تغيير تدريجي في العادات المتعمقة بحماية الممكية في النظـ غير الرسمية لتتجو 

الثقافي  عميقا لمسياؽ التاريخي ك الممكية الرسمية، كىذه الطريقة تتطمب فيما إلى الزمف عبر
 .كاالجتماعي لممنطقة 

II. لممكية ؿ تعتمد عمى المعيار القانكني بحيث تككف تدخبلت الدكلة الضفاء الطابع الرسمي الطريقة الثانية
 .أكثر مركزية كىدفيا إحداث تغييرات جذرية في قمب المؤسسات الرسمية

                                                           
1
  IMRE  De Habsbourg-Lorraine    ,Les Droits de propriétés :véritable clef du succès économique. 

Aout2011 e, line http://www.libreafrique.org/Habsbourg_Lorraine_170811 consulté le( 20/09/2017 à09:30). 
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كبيف الطريقتيف ىناؾ اتفاؽ بيف االقتصادييف بأفضمية الدمج بيف الطريقتيف لمحصكؿ عمى نظاـ لحقكؽ         
الممكية يككف محمي كمحتـر مف طرؼ الجميع، ككف التغيير الحقيقي يتأتى مف جية مف خبلؿ إصبلحات عميقة 

في المؤسسات القائمة كمف جية ثانية مف سياسة ثقافية تتطمب مشاركة جميع المجتمع بمف فييـ أصحاب الممكيات 
  . التي تخفى عمى نظـ الممكيات الرسمية غير الرسمية التي تعتمد عمى سيادة األعراؼ كالممارسات غير الرسمية،

كبيذا نحصؿ عمى نظاـ لحقكؽ ممكية محمي كمحتـر مف جميع أطياؼ المجتمع  كيستجيب لتطمعات الفرد الطبيعية 
. لي يكضح تأثير حقكؽ الممكية المحمية عمى االندماج افي االزدىار كالشكؿ المك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . اعتمادا عمى ما سبؽمف إعداد الباحثة: المصدر

الحظ أف حقكؽ الممكية المحمية تسمح بزيادة استخداـ رأس الماؿ كأحد عناصر م 2-2مف الشكؿ            
 كبالتالي كمما كانت معدالت حماية براءة االختراع قكية كمما زاد التكقع في إحداث تحسينات في االنتاج االنتاج

 زيادة نصيب الفرد ؿ مف خبل االقتصادمما يعكس عمى النمكـكبالتالي زيادة االنتاج كبالتالي األنشطة االبتكارية 
 إثرىا مستكل المعيشة االقتصادم كاالجتماعي، كما يتحسف عمى الدخكؿ المرتفعة كيتحسف  بذلؾمف الناتج فيتحقؽ

كيصبح المناخ كتزيد العكائد اإلنتاج كيقؿ الفساد كتزداد قكة القانكف كيزيد مناخ االستثمار بتقميؿ تكاليؼ التحكيبلت 
  بفعؿ حقكؽ الممكية المحمية كتككف ىناؾ قابمية الندماج المؤسسات غير الرسميةأكثر جذبا لممؤسسات الجديدة

. كالعكائد المترتبة مف ىذه الحماية
 

 االندماج في االقتصاد الرسميعلى   المحمية  حقوق الملكيةتأثير : 2-2شكل

استخدام كفء لرأس  حقوق ملكٌة محمٌة  

 المال المادي والبشري

 تحسن مناخ االستثمار

 زٌادة 

 زٌادة االنتاج

 النمو

 قل الفساد

 ارتفاع الدخل زٌادة نصٌب الفرد من الناتج

زٌادة اندماج المؤسسات 

 غٌر الرسمٌة  
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 تحميؿ أداة التكاليؼ والعوائد ودورىا في قرار االندماج في االقتصاد الرسمي :المبحث الرابع

 أكجدت العديد مف األدكات (ر.غ.ؽ)في إطار مساعدة صناع القرار عمى اتخاذ قرارات مبلئمة بشأف           
يمكف أف تعد أداة التكمفة كالعائد أحد الطرؽ التي تستخدـ بصكرة كاسعة في التخطيط ك لذلؾ، كفي ىذا اإلطار 

كسيتـ في ىذا المبحث تحميؿ ىذه . تمعب دكرا ىاما في المساعدة عمى فيـ آلية االندماج في االقتصاد الرسمي
 تحميؿ ـاألداة مف خبلؿ شرح مفيكميا كتحميؿ تكمفة قرار الدخكؿ ثـ البقاء في االقتصاد الرسمي مف جية كمف ث

. (ر.غ.ؽ)البقاء في األداة لقرار 

  مفيـو أداة التكمفة والعائد ودورىا في قرار الدخوؿ  والبقاء في االقتصاد الرسمي :المطمب األوؿ

لقرار الدخكؿ ثـ البقاء في  ىذه األداة  في ىذا المطمب إلى مفيـك أداة التكمفة ك العائد ثـ تحميؿستتطرؽ         
. االقتصاد الرسمي كغير الرسمي عمى حد سكاء

تكمفة والعائد اؿ أداة مفيـو :الفرع األوؿ

تعتمد أداة التكمفة كالعائد في التحميؿ عمى فكرة المفاضمة بيف مجمكعات مشاريع أك مجمكعة أصكؿ بعد           
نسبة المنافع عمى )حصر كؿ نفقاتيا كمنافعيا، ثـ المفاضمة بينيا عمى أساس المشركع الذم يحقؽ أكبر عائد 

كفي حاؿ المشركع الفردم فإف معدؿ زيادة المنافع عمى النفقات التي يتحمميا المجتمع يسمى معدؿ العائد  (النفقات
  1.االجتماعي

    كيمكف أف يتـ تعريؼ أداة التكمفة كالعائد بأنيا األداة التي تسمح بتقدير تكاليؼ كعكائد أم عممية أك إجراء 
مقارنة بعدـ القياـ بو أك القياـ بو بشكؿ أقؿ تكمفة ك أكثر عائدا  (انتاجي، تجارم، خدمي)إدارم أك نشاط اقتصادم 

فاألساس في ىذه األداة مقارنة النفقات كالمزايا كالفرص المترتبة مف القياـ بأم إجراء أك نشاط مع العكائد كالتيديدات 
 .   المترتبة عنو

تكاليؼ الدخوؿ في االقتصاد الرسمي  :الفرع الثاني 

بتكظيؼ آداة التكمفة ك العائد في تحميبلتو " دم سكتك"االقتصادم بو قاـ           في ىذا الصدد سيتـ تكضيح ما 
إجراءات التسجيؿ، كالتراخيص المختمفة، )بحيث كضح فييا أف االقتصاد الرسمي يحكم تكاليؼ مرتفعة مف خبلؿ 

                                                           
1
 PEARC David, ATKINSON  Giles,MAROTA Susana: “Analyse Couts-Benefices et Environnement : Développement 

Récents”.Edition OCDE,2006,p.16. 
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مشركع إقامة بمف خبلؿ الدراسة التي قاـ بيا فريؽ معيد الحرية كالديمقراطية في البيرك التي ابتدأت  (لكائح السكؽ
 :   اآلتيةمصنع لصناعة المبلبس كأكضحت نتائج الدراسة التكاليؼ

I.  تشغيؿ الوحدة االقتصاديةتكاليؼ 

 289 مكارده متكسطة البد كأف يقضي  مشركع مف ناحية تكاليؼ التشغيؿ بينت نتائج الدراسة أف صاحب        
اشتراطا إلقامة مصنع صغير، كقدَّر المعيد تكاليؼ  (11)يكما في تنفيذ إجراءات بيركقراطية الستيفاء أحد عشر

 دكالر، كأف العشرة أشير البلزمة لبدء المشركع، تؤدم إلى خسارة في صافي 194.4اإلمتثاؿ لئلجراء الكاحد بػ 
 دكالر، كىكذا يبمغ إجمالي تكاليؼ الدخكؿ إلى مجاؿ الصناعة بصكرة رسمية 1036.6األرباح تقدر بػ 

 ساعات في فمكريدا ك أكضحت النتائج 4 إلى 3كلكحظ أف نفس إجراءات التسجيؿ تتطمب فقط مف . 1دكالر12331
  2.مدل القيكد الشديدة المفركضة لمدخكؿ في مجاؿ الصناعة خاصة ألصحاب الدخكؿ المنخفضة

II.  تكاليؼ الحصوؿ عمى العقار
 الحظ فريؽ معيد الحرية كالديمقراطية أنو المتبلؾ قطعة أرض في المدينة بصكرة قانكنية تستغرؽ العممية         

بحيث مدة استصدار حكـ قضائي بشأف أرض مممككة لمدكلة .  شيرا11 سنكات ك6 شيرا أم 83في المتكسط 
 مكتبا حككميا، ككؿ خطكة تستغرؽ 48 خطكة بيركقراطية، يشترؾ فييا 207 شيرا كىي نتاج 43يستغرؽ مدة 

الحد األدنى مف األجر الشيرم )أسبكع عمؿ تقريبا؛ ك قدر المعيد تكمفة ىذه العممية بما يعادؿ دفع كؿ دخؿ الفرد 
أما المرحمة الثانية المتعمقة بالتصديؽ عمى التنمية العمرانية .  كثمانية أشير  سنكاتةلمدة أربع (في تمؾ الفترة

 شيرا بدءا بالمكافقة عمى 28لؤلرض كتغيير استعماؿ األرض حسب المكائح كالمعايير المسمكح بيا فقد استغرقت 
أما مرحمة تراخيص البناء كشيادة مطابقة . الدراسات األكلية لممشركع ثـ النيائية ثـ دفع رسـك التفتيش عمى األعماؿ

  شيرا ،  كقد اعتبر المعيد أف12البناء لمخطة المتفؽ عمييا فاستغرقت حسب معيد الحرية كالديمقراطية حكالي 
العائؽ الكبير الذم يجعؿ السكؽ الرسمي أمر مكمؼ جدا ىك مرحمة الحصكؿ عمى األرض ما يدفع البعض إلى 

  .3االلتجاء إلى الطرؽ غير رسمية
 
 

                                                           
1
. 133.، مرجع سابؽ، ص"الثورة الخفية في العالـ الثالث"الدرب األخر ىرناندة دم سكتك،   

2
 Hernando DE SOTO: The other path “The Economic Enswer to Terrorisme”, Basic books,2002.p-p. 95 

3
 ibid, p. 99 
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III.   تكاليؼ الدخوؿ في مجاؿ التجارة
  درس فريؽ عمؿ معيد الحرية كالديمقراطية تكاليؼ الدخكؿ إلى قطاع التجارة الرسمية مف ناحية فتح          

متجر كبناء سكؽ أك مركز تسكؽ، كتكصمت الدراسة إلى أنو مف يريد فتح متجر صغير بطريقة رسمية يجب عميو 
أما ما تعمؽ ببناء سكؽ رسمية فقد أكضح المعيد . 1 دكالر590.65 يكما بتكمفة 43أف يمتثؿ إلى إجراءات تستغرؽ 

 سنة ابتداء مف إنشاء سكؽ 17أف تكاليؼ الكصكؿ إلى األسكاؽ الرسمية مف ناحية الكقت تبمغ في المتكسط 
.  صغيرة
كيمكف القكؿ أف الناظر لمدل طكؿ ىذه اإلجراءات كتكمفتيا تمـز عمى مف ال يممؾ نفسا طكيبل معيا       

. باالستغناء عنيا كالعمؿ تحت مظمة االقتصاد غير الرسمي الذم ال يخمك ىك اآلخر مف تكاليفو

 تكاليؼ البقاء في االقتصاد الرسمي  :الفرع الثالث

بعد الدخكؿ إلى االقتصاد الرسمي أك السكؽ الرسمية تأتي مرحمة اتخاذ قرار البقاء فيو كفي ىذا الشأف           
ركز المعيد عمى التكاليؼ المباشرة  في قطاع الصناعة معتمدا عمى تصريح العائد الذم يصرح بو رجاؿ األعماؿ 

 .  ىي الضرائب، التنظيمات، كاإلجراءات البيركقراطية:إلى ثبلث فئات  ىذه التكاليؼتأنفسيـ كقسـ

I. تكاليؼ البقاء في الصناعة 

 مؤسسة اقتصادية صغيرة تستخدـ كؿ منيا مابيف عامؿ كأربعة عماؿ، تعمؿ 50 عينة مف اختبارتـ          
االقتصاد غير الرسمي كالمخابز، صناعة المبلبس، صناعة األحذية، صناعة حجـ أنشطة يرتفع فييا  في

 مف  %347.7األثاث كبعد التحميؿ تبيف أف البقاء في السكؽ الرسمي يكمؼ المؤسسة االقتصادية الصغيرة 
 مف تكاليؼ اإلنتاج المباشرة أم إمكانية مضاعفة مدخرات االستثمار أكثر مف أربع  %11.3صافي أرباحيا ك

 دكالر 22 دكالر تدفعيا المؤسسة الصغيرة الرسمية يذىب 100مرات لك لـ تكجد  ىذه التكاليؼ ، كأنو في كؿ 
 2. دكالرات لممرافؽ العامة5 دكالر تكاليؼ إجراءات بيركقراطية أخرل ك 73لمضرائب ك

 

 

                                                           
1
 .140 هرناندو دي سوتو، الدرب األخر، مرجع سابق، ص 

2
 SAKUHUNI Rose Constancia, Causes, Benefits And Costs Of Informal Econonomy:Evidence From 

Zinbabwe(1980-2013), Researchjournal’s Jornal of Commerce.Vol 2, N.4, June 2014.avaible on 

www.researchjournali.com visted (19/08/2018 at 20:50) .pp.4-5. 
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II.   مصاريؼ اإلجراءات البيروقراطية والتكاليؼ المباشرة

األىمية النسبية لمتكاليؼ المباشرة كالمتمثمة في الضرائب كتكاليؼ اإلجراءات البيركقراطية مف  تظير          
 مؤسسة رسمية كجد 37مف أرباح المؤسسة، ففي دراسة قاـ معيد الحرية كالديمقراطية عمى كنسبة خبلؿ ما تمثمو 

 مف ساعات عمؿ مكظفييا مف أجؿ االضطبلع باإلجراءات البيركقراطية %40أف المؤسسات تخصص تقريبا 
بحيث اتضح أف كؿ عامؿ يخصص في المتكسط يكميف كنصؼ كؿ أسبكع إلنجاز ىذه الميمة كىك تبديد ىائؿ 

 دكالر كالباقي يصرؼ لمبقاء 23.3  دكالر ال تستطيع  المؤسسة الصغيرة االستفادة إال مف 100فمف كؿ . 1لممكارد
 .في االقتصاد الرسمي

 أف لبلقتصاد الرسمي تكاليؼ تؤثر عمى أداء المؤسسة الصغيرة كعمى طريقة عمميا كعمى          مف المبلحظ
اإلنتاج أقؿ،  عمميات التشغيؿ كاإلنتاج ك الناتج، فتغيير تخصيص المكارد يجعؿ اإلنتاج أكثر تكمفة كمركنة عناصر

مع زيادة في تكمفة المعامبلت ما يؤثر عمى ربحية المؤسسة، كتنشغؿ المؤسسة بتغطية تكاليؼ تطبيؽ القكانيف 
كاإلجراءات كالمكائح  كبعبلقتيا مع مؤسسات الدكلة بدال مف تحقيؽ مزايا في اإلنتاج أك تحسيف كضعيتيا في 

 .السكؽ

أف ىناؾ مف التكاليؼ في االقتصاد الرسمي ما يدفع بصاحب المؤسسة الجديدة لمقياـ بدراسة الجدكل مف      كما ك
ىذه الجدكل تتـ بالمكازنة بيف كؿ ما تتحمؿ . دخكلو كالبقاء فيو أك اختيار البقاء في االقتصاد غير الرسمي

المؤسسات مف تكاليؼ تطبيؽ المكائح التنظيمية ك المتمثمة خاصة في قكانيف العمؿ كالتعكيضات، كمصاريؼ التكفؿ 
كالفصؿ، كالحؽ النقابي كالمساىمة في الضماف االجتماعي، كتكاليؼ  الصحي، احتراـ المكائح المتعمقة بالتكظيؼ

حماية المستيمؾ ك البيئة كالمساعدات االجتماعية لمعماؿ كغيرىا مف التكاليؼ، كبيف العكائد الناجمة مف جراء دفع 
. كؿ ىذه التكاليؼ كااللتزاـ بالقكانيف كالمزايا الضريبية كالبنكية كالتسييبلت في العقار ككذا التصدير كاالستيراد

 وتحديات االندماجتكاليؼ االقتصاد غير الرسمي : المطمب الثاني

، سيتجنب ىذه ققد يبدكا في الظاىر أف مف ال يختار الدخكؿ في االقتصاد الرسمي بسبب ارتفاع تكاليؼ          
إف الفكرة الرائجة عف الربح السريع أك سيكلة الكسب في االقتصاد غير  إال (ر.غ.ؽ)التكاليؼ بقرار بقائو في 

، بحيث كجد أنو يتطمب األمر الكثير مف )صكرة خادعة( الرسمي ماىي إال تصكر خاطئ  أك كما يسميو دم سكتك

                                                           
1
 .149-140. هرناندو دي سوتو، الدرب األخر، مرجع سابق، ص ص 
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الصبر كالمخاطرة كالعمؿ كالمكىبة في بعض األحياف، حتى يتسنى الحصكؿ عمى نشاط ذك عائد مقبكؿ كمستمر، 
 1.كمف يفشؿ مف المقاكليف في االقتصاد غير الرسمي يكاجو نفس نكع المصاعب التي يكاجييا المقاكؿ الرسمي

 كأف األفراد العاممكف فيو سيحاكلكف باىظةأف االقتصاد غير الرسمي يتضمف تكاليؼ " دم سكتك"أثبت كقد        
تعكيض ىذه التكاليؼ بكؿ أنكاع الطرؽ؛ انطبلقا مف افتراضو أف األنشطة ىي إما رسمية بالكامؿ أك غير رسمية 

 .2بالكامؿ، كتمثمت ىذه التكاليؼ في تكميؼ تجنب العقكبات كتكاليؼ صافي التحكيبلت

 )الرشاوي بديؿ الضرائب ( تكاليؼ تجنب العقوبات: الفرع األوؿ 

 تظير أكلى الفكارؽ بيف صاحب كحدة غير رسمية كآخر رسمي في االستثمار الكبير الذم يتعيف عميو         
القياـ بو لتجنب اكتشافو، فيك يخاطر دائما باحتماؿ تكقيع عقكبات عميو بسبب عدـ الحصكؿ عمى تراخيص مزاكلة 

. النشاط أك عدـ دفع الضرائب،  كتبيف أف ىذا ىك المصدر الرئيسي لقمقيـ

 كيعتمد أصحاب الكحدات غير الرسمية في جذب العمبلء عمى طرؽ تكاد تقتصر عمى شيرتيـ المنتشرة في        
إدارة " كتفيد . كىذا يحكؿ دكف تعزيز مشركعاتيـ كنمكىا (األسرة، الجيراف، األصدقاء )األكساط التي يعرفكنيا

مشركعات األعماؿ الصغيرة في الكاليات المتحدة أف ثمثي الزبائف يفدكف عف طريؽ الفتات معركضة خارج الكرش 
أك المصانع، كىذه الطريقة في اإلعبلف تساعد عمى مكازنة عيكب المكاف غير المناسب، كما ُيعكَّض ىذا األخير 

 .3باالتصاالت الفعالة، كىتيف الميزتيف غير متاحتيف ألصحاب المشاريع غير الرسمية

ىناؾ تكمفة أخرل لتجنب العقكبات تتمثؿ في دفع رشاكم لمكظفي السمطات العمكمية، كحسب دم سكتك        ك
 مف دخكليـ اإلجمالية كرشاكم %15 إلى %10يدفع أصحاب المؤسسات االقتصادية غير الرسمية ما بيف 

التي ال " الرشاكم بديؿ لمضرائب" دفعيا أصحاب المؤسسات الرسمية ، كيعتبر دم سكتك %1كعمكالت مقابؿ 
يدفعيا أصاحب الكضع غير الرسمي لمحصكؿ عمى نفس النتائج،  كما انيا تؤدم كظيفة قريبة جدا إلى كظيفة 

التأميف، مف حيث أنيا تحاكؿ إلغاء عدـ يقيف ىؤالء إزاء الخسائر التي يمكف أف يتحممكىا لك تعرضكا لمعقكبات مف 

                                                           
1
 SYLVAIN Burrau, JACQUELINE Fendt :L’entrepreneuriat au Sein de L’economie Informelle des Pays 

Développés :Une Réalité Oubliée ?Op.cit., p16. 
2
. 14.ىرناندك دم سكتك، الدرب األخر، مرجع سابؽ،  ص   

. 152-151،ص ص ،نفس المرجع  3
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لكنيا ظاىرة غير سميمة كخطيرة كليا آثارىا عمى الحكـ  ". يشتركف األماف مف االضطياد"فيـ بذلؾ  طرؼ السمطة، 
 1.الديمقراطي الذم يركز عمى العدالة كليس ليا أم جانب مف الكفاءة

 تكاليؼ صافي التحويالت:  الفرع الثاني

إف القكؿ بأف النشاط االقتصادم غير الرسمي يدخؿ في منافسة شديدة  قائمة عمى أساس التكمفة مف خبلؿ         
عدـ دفع الضرائب كاالستفادة مف المرافؽ العامة لمدكلة كغيرىا ىك كبلـ عاـ بحيث تكجد ىناؾ ثبلث قنكات رئيسية 

ؿ مف خبلليا أصحاب األعماؿ غير الرسمية المكارد إلى الدكلة كىي الضرائب غير المباشرة كالتضخـ  : يحكِّ
. كالفركؽ في أسعار الفائدة

I.  بمغت تحكيبلت األنشطة االقتصادية غير الرسمية إلى الحككمة مف خبلؿ دفع : الضرائب غير المباشرة 
 716كرسـك االستيراد في البيرك  (البنزيف بالنسبة لسيارات األجرة )الضرائب غير المباشرة  كضرائب المبيعات 

 %41.4 مف الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ نفس السنة ك %5.7 ، كىك ما يمثؿ 1985مميكف دكالر في سنة 
. 2"مف إجمالي عائد الضرائب عمى المداخيؿ

II. االقتصادية غير الرسمية تتـ نقدا فيذا يعني أنو في فترت التضخـالكحدات بما أف معامبلت : تكمفة التضخـ * 
 القتصادكتمثؿ القكة الشرائية التي يفقدىا أصحاب ا"سيتـ التنازؿ عف جزء مف األصكؿ النقدية لصالح الدكلة  

 تحكيبل لممكارد إلى النشاط الرسمي الذم يذىب جزء منو إلى  غير الرسمي  بسبب احتفاظيـ بنقكدىـ حاضرة؛
 ما قدره **1985إف إجمالي ىذا النكع مف التحكيبلت بمغ عاـ ؼالحككمة، كفي تقدير معيد الحرية كالديمقراطية 

 .3 مف الناتج المحمي اإلجمالي في تمؾ السنة %3.8 مميكف دكالر أم 554

III. تجرم تحكيبلت مف أصحاب المشاريع غير الرسمية إلى   :فوارؽ أسعار الفائدة وتكمفة الفرصة البديمة
المشاريع الرسمية بسب فكارؽ في أسعار الفائدة المدفكعة عف القركض االئتمانية كيفيد معيد الحرية كالديمقراطية 

  في الشير  %22 بػ 1985في البيرك أف أسعار الفائدة في السكؽ غير الرسمية لبلئتماف  بمغت في جكاف لعاـ 
 قبكؿ المشاريع غير اضطرار في سكؽ االئتماف الرسمية، كيرجع ذلؾ %4.9الكاحد مقابؿ أقصى سعر ىك 
                                                           

1
 153-152ىرناندكدم سكتك، مرجع سابؽ،ص  

 .154. المرجع السابؽ، ص 2
 ذىب الكثير مف االقتصادييف إلى تعريؼ التضخـ عمى انو ضريبة عمى النقكد تجبييا الحككمة مف القطاع الخاص لتمكيؿ إنفاقيا اإلضافي أك تمكيؿ عجز  *

المكازنة 
  . الدراسة قديمة لكنيا تعتبر أكلى الدراسات الميدانية المتطرقة لقيمة التحكيبلت مف االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي **
 .154. ىرناندك دم سكتك، الدرب اآلخر، ص 3
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الرسمية بكساطة غير رسمية مف أفراد بإمكانيـ الحصكؿ عمى ائتماف رسمي يحكؿ إلى أصحاب المشاريع غير 
كيرجع الفارؽ الكبير إلى المخاطر المتكقعة مف جراء إبراـ معامبلت مالية مع . الرسمية كلكف بسعر أعمى

مؤسسات عمؿ غير رسمية، كما أف السكؽ تنافسية كأسعار الفائدة المقررة تميؿ إلى أف تعكس بدقة أكبر تكمفة 
الفرصة البديمة الستخداـ المكرد المالي ككصؿ الفرؽ في أسعار الفائدة التي حكليا أصحاب الكضع غير الرسمي 

 مف الناتج المحمي اإلجمالي لنفس %3.5 مميكف دكالر أم 501 إلى 1985إلى بقية النشاط الرسمي عاـ 
. 1السنة

إجراءات )أف االقتصاد الرسمي يحكم تكاليؼ مرتفعة مف خبلؿ يمكف القكؿ   بناء عمى ما سبؽ            
دخكؿ ، يماثؿ في صعكبتو (ر.غ.ؽ)، كفي المقابؿ البقاء في (التسجيؿ، كالتراخيص المختمفة، لكائح السكؽ

 يضـ تكاليؼ مرتفعة فاليركب مف المكائح كالتنظيمات تعرض أصحابيا إلى (ر.غ.ؽ)، فيكاالقتصاد الرسمي
لى  . حجز كمصادرة منتجاتيـالعقكبات المالية كا 

التأثير االجتماعي والقانوني والتنظيمي ألداة تحميؿ التكمفة والعائد عمى االندماج  : الفرع الثالث

التكمفة كالعائد مف الناحية اإلجرائية كالقانكنية كاالجتماعية في قرار االندماج مثمما سيتـ  تحميؿ يؤثر        
. تكضيحو

I.  تحميؿ التكمفة والعائد والتغطية االجتماعية

        إف النظر إلى تكمفة كعكائد التغطية اإلجتماعية لممقاكؿ غير الرسمي كلمعامميف معو يمكف تحميمو مف 
قكانيف العمؿ كقكانيف الضماف االجتماعي فالعقكبات كالغرامات المترتبة عف عدـ التصريح بالعماؿ : زاكيتيف ىما

كدفع اشتراكات الضماف االجتماعي إلى جانب االلتزاـ بقكانيف العمؿ كساعات العمؿ كالراحة كالعطؿ مدفكعة األجر 
ككؿ ما يتعمؽ بتأميف شركط الصحة كالسبلمة المينية لمعامميف كما يقابؿ ذلؾ مف مزايا تتعمؽ بالتأميف عف 

األمراض كصعكبة الحصكؿ عمى اآلليات الرسمية لمرعاية االجتماعية ككثرة اإلجراءات اإلدارية لبلستفادة مف نظاـ 
 .  التأميف االجتماعي كؿ ىذه التكاليؼ كاإلشتراطات تجعؿ مف المقاكؿ يتردد في االندماج 

 

 

                                                           
1
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II. تحميؿ التكمفة والعائد وقوة القانوف 

      إف القكانيف بطبيعتيا تنظـ الحياة االقتصادية كاالجتماعية لكف يجب األخذ في الحسباف أف ليذه 
القكانيف أعباء كتكاليؼ عمى المؤسسات المكجو إلييا ىذه القكانيف، فاالمتثاؿ لمقكانيف يتطمب كقتا كتكمفة مف 
المفترض أف تستغميما المؤسسة لتطكير نفسيا كزيادة عكائدىا فيما يمكف أف يسمى بتكمفة االلتزاـ بتطبيؽ 
القكانيف كما العراقيؿ اإلدارية إال نتاج الطريقة التي تطبؽ بيا القكانيف كالناتجة عف سكء فيـ في النصكص 

.  القانكنية

          كقكة القانكف تترجـ بمدل إحتراـ كتطبيؽ الجميع لو كفي المقابؿ فرض قكة القانكف تظير في 
تطبيؽ العقكبات الناتجة عف عدـ االلتزاـ بو كعد تطبيقو، كؿ ىذا يبعث عمى اإلحساس بالعدالة كيفرض 
احتراـ الحقكؽ كالكاجبات مف طرؼ الجميع ك كىك أمر أساسي تراه الطالبة ال يدع مجاال لتفضيؿ المقاكؿ 

البقاء في االقتصاد غير الرسمي 

III. عمى مستوى تدابير المرافقة   

          إف تبسيط كخفض العكائؽ اإلدارية كالتنظيمية لو أثر عمى تكفير الكقت كالماؿ كالجيد عمى المقاكؿ تجعمو 
ُيقبؿ عمى إنشاء مؤسستو بدكف قيكد تنظيمية معقدة كما أف تدابير المرافقة كما يندرج تحتيا مف تقميص كثائؽ إدارية 
ك تقديـ إعفاءات ضريبية أك تجنب تطبيؽ ضرائب بأثر رجعي عمى الكحدات االقتصادية ، كخفض عدد مرات دفع 
الضرائب كالرسكـ المترتبة عف ممارسة النشاط رسميا أك فرض ضريبة مكحدة لمنشاط إلى جانب خفض إجراءات 
التسجيؿ كالحصكؿ عمى التراخيص إلى أقؿ ما أمكف، ناىيؾ عف إمكانية االستفادة مف دكرات تدريبية كتككينية 
مكانيات االستفادة مف التمكيؿ، كؿ ىذا مف شأنو أف يغمب كفة ىذه المزايا كالعكائد  مجانية أك بمبالغ مدركسة كا 

. المترتبة مف االندماج في االقتصاد الرسمي عمى كفة  البقاء في االقتصاد غير الرسمي 

عمى الرغـ مف أىمية النتائج التي خرج بيا دم سكتك مف تحميؿ التكاليؼ كالعكائد     كمما سبؽ يمكف القكؿ أنو 
ال في االقتصاديف إال أف افتراضو بأف أنشطة االقتصاد ىي إما رسمية بالكامؿ أك غير رسمية بالكامؿ افتراض 

مثمما تـ تكضيحو في مصفكفة االقتصاد غير ) لكجكد أنشطة تقع في منطقة تقاطع االقتصاديفتكافؽ عميو الباحثة
  .(1الرسمي في الفصؿ
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فقرار البقاء في االقتصاد غير الرسمي مف عدمو يتأثر بتكاليؼ العمؿ في كما أنو ميما كاف نكع النشاط      
االقتصاد الرسمي، حيث يجب أف تقؿ عف تكاليؼ العمؿ كالبقاء في االقتصاد غير الرسمي، كىنا يجب االلتفات 

إلى أىمية ىذه المقارنة بالنسبة لكاضعي السياسات مف خبلؿ إعادة النظر في الطرؽ أك اآلليات التي تسمح بتحفيز 
عادة النظر في تكليفة العائد ك التكمفة  المقاكليف غير الرسمييف لبلندماج في االقتصاد الرسمي مف خبلؿ مراجعة كا 

 . في االقتصاد الرسمي الستقطابيـ كتحفيزىـ

        كتشير الباحثة إلى أف بعض التحديات التي تكاجو الكحدات غير الرسمية تكاجو أم مؤسسة رسمية لذؾ فإف 
الضعؼ المؤسسي المكجكد في االقتصاد الرسمي مف قبيؿ المكائح كضعؼ سيادة كقكة القانكف المطبؽ عمى 

أعداد الكحدات التي تقرر االندماج في االقتصاد الرسمي ، )االقتصاد الرسمي يؤثر حجـ االقتصاد غير الرسمي 
إرساء آليات تقكية المؤسسات ك تعزيز قكة القانكف ك الحرص عمى أىمية لذلؾ فإف (كحجـ المعامبل غير الرسمية 

 .يمكف أف ينجح في المسعى نحك االندماجلمكافحة الفساد 

االندماج في االقتصاد الرسمي اإلداري  وعالقتو بالفساد مكافحة   :المبحث الخامس

عمى االندماج في االقتصاد الرسمي، اإلدارم  الفساد  مكافحةفي إطار اإلجابة عف فرضية إمكانية تأثير         
بشكؿ مستقؿ عف اآلخر، لكف قمة منيا كمكافحتو  كالفساد (ر.غ.ؽ) أف الكثير مف الدراسات تعرضت لدراسة كجد

ثـَ مف  في طبيعة العبلقة التفاعمية بينيما، كيتناكؿ ىذا المبحث في بدايتو ضبطا لمفيـك الفساد كتفقط مف بحث
يمكف لمفساد أف يؤثر في إىدار المكارد ككذا التنمية كالتي  الدراسات التي تناكلت ىذه العبلقة التفاعمية ككيؼ

. حكليا فكرة االندماج تتمحكر

 والدراسات النظرية حوؿ عالقتو باالقتصاد غير الرسمي  االداري مفيـو الفساد:المطمب األوؿ

خذ الفساد أشكاال متنكعة إال أنو سيتـ التركيز عمى الفساد االقتصادم ممثبل في الرشاكم حسب ما سيتـ أم        
 .تكضيحو في الفقرات اآلتية
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 اإلداري   تعريؼ الفساد:الفرع األوؿ

كجاء في تعريؼ منظمة الشفافية " التأثير غير المشركع في القرارات العامة" اإلدارم بأنو الفساد        يعرؼ
كؿ عمؿ يتضمف سكء استخداـ المنصب العاـ لتحقيؽ مصمحة خاصة ذاتية "العالمية عمى أف الفساد اإلدارم ىك

. 1"لتفسو أك جماعتو

       كما كيعرؼ الفساد اإلدارم بأنو استغبلؿ منصب ما، مف أجؿ القياـ بأعماؿ كخدمات لمجمكعة أشخاص، 
. بشرط الحصكؿ عمى مقابؿ مادم كيرتبط عادة بقبكؿ الرشكة

  اإلدارمعاـ كلو تعاريؼ عدة إال أف جميعيا تتفؽ عمى أف الفساد الفساد اإلدارم مصطمح مصطمح    كعمكما فإف 
 سكء استخداـ المنصب أك الكظيفة لمحصكؿ عمى كسب خاص، كىك يشمؿ القطاعيف الخاص ك العاـ أكما ’’ىك

 .2 "يصطمح عمى تسميتو بالفساد االقتصادم الممثؿ بالرشاكم

I. تعريؼ الرشوة 

نما تمتد إلى إثراء 3تعتبر الرشكة جريمة يعاقب عمييا القانكف         كال تقؼ عند حد االتجار بالكظيفة كاستغبلليا كا 
كتعتبر الرشكة مف أكثر مظاىر الفساد انتشارا خاصة في .البعض دكف كجو حؽ ك إىدار لثقة كنزاىة اإلدارة العامة

. اإلدارة العامة التي يتعامؿ معيا مختمؼ أصحاب المؤسسات، كأحد السمككات المخمة بحسف سير مؤسسات الدكلة

م عمى اتجار المكظؼ كأجمعت معظـ التعريفات عمى اختبلفيا عمى أف الرشكة تمثؿ إنحراؼ الفرد كتنط       ;
بكظيفتو كاستغبلليا عمى نحك يحقؽ لو فائدة خاصة، لذلؾ متى أعطيت السمطة ألم مكظؼ سيككف ىناؾ مجاؿ 

 .لمرشكة

 إلى أف األنظمة التشريعية تفرؽ بيف الرشكة السمبية التي يرتكبيا المكظؼ العاـ حيف يأخذ مقابؿ أك يشارك          
يطمبو أك يعد بو، كبيف الرشكة اإليجابية التي يرتكبيا صاحب الحاجة حيف يعطي لممكظؼ العاـ المقابؿ أك يعده بو 

   .  4أك يعرضو عميو

                                                           
1
 CAIDEN end caiden :Administrative Corruption,Public administration review, vol 37,1977.P.159. 

2
، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة ، الطبعة بالوقاية من الفساد ومكافحته يتعلق 01-06قانون رقم الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،وزارة العدل،  

. 11،12ص . 2006األولى، الجزائر، 
3
.  140،  ص2016، الطبعة األولى،عمان، دار الراٌة للنشر و التوزٌع،جرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري:  زوزو زولٌخة 

4
. 141 نفس المرجع، ص 
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 يمكف أف نعرؼ الرشكة بأنيا طمب المكظؼ العمكمي أك تقديـ صاحب كانطبلقا مف التعريفات السابقة           
.  مقابؿ آداء خدمة أك الحصكؿ عمى خدمة (أمكاؿ، ىدايا، مزايا)المؤسسة لمقابؿ  مادم 

كمف ككف الرشكة أكثر مظاىر الفساد انتشارا في اإلدارة العامة كفي اطار عبلقة ىذه الظاىرة باالندماج،          
. ظيرت عدة دراسات تناكلت عبلقة الفساد باالقتصاد غير الرسمي

  عالقة الفساد باالقتصاد غير الرسمي:الفرع الثاني

: يمكف تقسيـ األدبيات التي تعرضت لدراسة الفساد كعبلقتو باالقتصاد غير الرسمي إلى قسميف     

I. الدراسات النظرية األكاديمية عف العبلقة التفاعمية بيف االقتصاد غير الرسمي ك الفساد 

II. الدراسات التطبيقية عف العبلقة بيف االقتصاد غير الرسمي ك الفساد. 

I. تكاممية بيف الفساد واالقتصاد غير الرسميالعالقة اؿ 

 :      مف الدراسات التي تناكلت العبلقة التكاممية بيف الفساد اإلدارم كاالقتصاد غير الرسمي نذكر مايمي

  مف خبلؿ  نمكذجيـ عف التكظيؼ الكامؿ، بيف :(Johnson et al)  1997دراسة جونسوف وآخروف - 1
جكنسكف أف العمؿ يمكف أف يمارس  في االقتصاد الرسمي أك في االقتصاد غير الرسمي،فالزيادة في التكظيؼ في 

أحدىما يؤدم إلى نقصاف في اآلخر، كما كيعمؿ الفساد كنكع مف الضرائب اإلضافية التي تضاؼ إلى جممة 
.  األعباء التنظيمية في االقتصاد الرسمي، كالذم بدكره يزيد مف رغبة المقاكليف لمعمؿ في االقتصاد غير الرسمي

كعميو فالفساد كاالقتصاد غير الرسمي متكامميف فالزيادة في الطمب عمى الرشاكم مف قبؿ مكظفي الحككمة يقكد إلى 
. 1المزيد مف األنشطة في االقتصاد غير الرسمي 

في ىذه الدراسة تمت اإلشارة إلى أف مفتش الضرائب : (Hindriks et al)1999 وآخروف  دراسة ىندريكس-2
يقـك باإلببلغ عف التزامات ضريبية منخفضة  لممكمفيف بالضريبة، في مقابؿ الحصكؿ عمى رشكة، ما يسمح لو مف 

 *.كفي ىذا السياؽ يككف كؿ مف الفساد كاالقتصاد غير الرسميف مكمميف لبعضيما.الحصكؿ عمى فرص مربحة

                                                           
1
BUEHN  Andreas,SCHNEIDER  Freidrich: Corruption and the Shadow Economy ‘Like Oil and Vinegar, Like Water 

and Fire ?”International Tax Public Finance, february2012, Volume19,p.p172-194. 
*
: ٌمكن الرجوع إلى األوراق البحثٌة التالٌة التً بحثت فً العالقة التكاملٌة بٌن الفساد واالقتصاد غٌر الرسمً وهً  

AJIT Mishra, RANJAN Ray.Informality,Corruption, and Inequality.JEL 

classification.O15O17.october2011.  
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II.  بيف الفساد واالقتصاد غير الرسميالعالقة البديمة  

:  كتمثمت في كجكد عبلقة بديمة بيف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي      بينت ىذه الدراسات

نمكذجا عف العبلقة  قدـ كؿ مف شكا كتـك 2004في سنة:(Choi,Thum) 2004دراسة شوا وتـو  .1
بيف االقتصاد غير الرسمي كالفساد، كفيو أظيرا أف اختيار المقاكليف لمتكجو إلى االقتصاد غير 

الرسمي ىك بسبب تصادميـ مع تقديـ رشاكم سيطمبيا منيـ مكظفكف حككميكف، فاالقتصاد غير 
الرسمي  يثبط كيكبح مف رغبة أكلئؾ البركقراطييكف الذيف يكدكف الحصكؿ عمى أرباح شخصية 

. كبالتالي كمما زاد التكجو إلى االقتصاد غير الرسمي قؿ دفع الرشاكم ك بالتالي قؿ الفساد

قامكا بتكسيع حقؿ دراسة شكا كتـك السابقة، كلكف : (Dreher et al)2009دراسة دراىر وآخروف  .2
نما بتكضيح خصكصية كنكعية  بتسميط الضكء ليس عمى المقاكليف في االقتصاد غير الرسمي كا 

 كالفساد ىما بديميف عف بعضيما البعض ألف االقتصاد (ر.غ.ؽ)المؤسسات الحككمية، فكضح أف 
. غير الرسمي يضع معكقات عمى البيركقراطييف  كىي نفس النتيجة التي خمص إلييا شكا ك تكـ

 كالفساد عمى أنيما كالتكأـ أيف يحتاج أحدىما لآلخر كقد  (ر.غ.ؽ)كحسب فريديرؾ شنايدر فغالبا ما ينظر      
  .1يحارب أحدىما ضد اآلخر

بإمكانيما أف يككنا إما        مما سبؽ يمكف القكؿ أف عبلقة الفساد باالقتصاد غير الرسمي عبلقة غير ثابتة 
. مكمميف أك بديميف عف بعضيما البعض

  الدراسات التجريبية عف العالقة بيف الفساد واالقتصاد غير الرسمي:المطمب الثاني

   مف بيف أىـ الدراسات الميدانية في إطار دراسة العبلقة بيف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي دراسة فريديريؾ 
.  (Schneider Dreher )2006شنايدر كأكسؿ دراىر في سنة 

                                                                                                                                                                                                      
DUTTA Nabamita, KAR Saibal, Informal Sector and corruption:An Empirical investigation fo 

India,Forschungsinstitut.IZA N 5579,Bon . , March2011 

OUEDRAOGO Idrissa M.Governance, Corruption, and The Informal Economy,Scientific Research 

Publishing,vol 8 .2017.pp.256-271.avaibla on https://doi.org/104236/me.2017.82018.  
1
SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world, Op., Cit. p.22."  Quite often 

shadow economy and corruption are seen as "twins", who need each other or fight against each other. This 

means for a social scientist that, theoretically, corruption and the shadow economy can be either complements 

or substitutes" 



 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي:===========الفصؿ الثاني
 

116 
 

العالقة التكاممية والبديمة بيف الفساد واالقتصاد غير الرسمي : الفرع األوؿ

الفرضيتيف  ختبارإ  ب(Schneider Dreher )2006فريديريؾ شنايدر كأكسؿ دراىر في سنة  كؿ مف  قاـ     
: 1التاليتيف

  (عبلقة تكاممية)عبلقة أنشطة االقتصاد غير الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المنخفض: 1فرضية

. (عبلقة بديمة) عبلقة االقتصاد غير الرسمي بالفساد  في البمداف ذات الدخؿ المرتفع، :2فرضية

 كقسمت العينة إلى مجمكعتيف حسب الدخؿ كفؽ المعادلتيف 2 2002ك1994 ككاف ىذا ما بيف  دكلة120عمى 
 3:التاليتيف

Yit=α+β1xit+β2Zit+Ɛit……………………………..(1) 

Xi=1i+Ԑi…………………………………………………………(2) 
Y :يعبر عف االقتصاد غير الرسمي  ،
X : ،الفساد 
Z : يعبر عف اتجاه المتغيرات

 (AndreasBuehen, Freidrich Schneider) قاـ كؿ مف فريديريؾ شنايدر كاندرياس بكىف2011كفي سنة          
 غير بنشر دراستيما التجريبية  لدراسة العبلقة النظرية عف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي حيث يعتبراف العبلقة

 دكلة مف مختمؼ انحاء العالـ 51 مست الدراسة ف كإرتفاع أك انخفاض دخؿ البمدا: ثابتة، لكجكد عدة أسباب منيا
 ك الفساد كمتغير كامف  باستعماؿ مؤشر (ر.غ.ؽ)  بحيث اختارا كؿ مف2005 ك2000لفترة الممتدة بيف 

الديميمؾ المشار إليو في الفصؿ األكؿ كالشكؿ المبيف أدناه يشرح طبيعة التأثيرات المتبادلة بيف المتغيريف كأسبابيما 
 .ككذا مؤشراتيما

 
 
 
 

                                                           
1
 DREHER Axel, SCHNEIDERr Friedrich : Corruption And The Shadow  Economy An Empirical Analysis 

,Public choice,2010,p.p118-119. 
2
SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimation for 145 

Countries, Op.cit., pp. 29-31 
3
 AXELDreher, FRIEDRICH Schneider: Op. cit. , p.222. 
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 طبيعة التأثيرات المتبادلة لمفساد واالقتصاد غير الرسمي  3-2شكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Andreas Buehn, Freidrich Schneider: Corruption and the shadow economy ‘like oil and vinegar, 

like water and fire ?”International Tax Public Finance, february2012, Volume19,p185. 

 نبلحظ جممة التأثيرات المؤثرة كالمتأثرة عمى كؿ مف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي حيث يتضح مف 3-2مف الشكؿ
حيث التأثيرات عكسية كمتبادلة مف اإلتجاىيف،  فعمى سيبؿ المثاؿ يظير أنو كمما زاد . الشكؿ أف العبلقة غير ثابتة

 استقبللية القضاء بتراجع دكر القكانيف كتزداد تكاليؼ تالفساد قؿ معدؿ النمك الحقيقي لمفرد كزادت الرشاكم كتراجع
. البيركقراطية كتقؿ معيا فعالية اإلدارة

نتائج دراسة شنايدر وعالقتيا باالندماج في االقتصاد الرسمي : الفرع الثاني

 :1إلى جممة مف النتائج عف الدكؿ مرتفعة كمنخفضة الدخؿ دراسة شنايدر خمصت      

 

 

                                                           
1
SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world: New Estimates for 145 

countries, Op,cit.,p31. 
  

 االقتصاد 

 غٌر الرسمً

 GDPمعدل نمو الدخل الفردي اللوائح التنظٌمٌة

 نسبة البطالة

التحوٌالت 

 و اإلعانات

اإلستهالك 

 الحكومً

 فعالٌة اإلدارة 

 فعالٌة اإلدارة الحكومٌة

 تكالٌف البٌروقراطٌة

 الحرٌة المالٌة
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+ 
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مشاركة القوة العاملة 
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/+-  

+ 
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/+-  
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 المؤشرات األسباب
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I. لبمداف مرتفعة الدخؿ ا

الخدمات العامة كاحتراـ المعامبلت، كتكثيؽ العقكد كالحقكؽ كالممكيات المحفكظة في ىذه أكجد كاقع انتشار - 
الدكؿ، أكجد قمة مف أصحاب الحرؼ أك المؤسسات المصغرة تفضؿ البقاء في االقتصاد غير الرسمي، كبالتالي ال 

. تكجد رشاكم ميمة تدفع بيدؼ االختباء مف االقتصاد الرسمي

أصحاب المشاريع الذيف يكاجيكف مكظفيف حككمييف ذلؾ أف  الدخؿ مرتفعة البمداف في انخفاض مستكيات الفساد -
 كبالتالي ،يطمبكف رشاكم أثناء قياميـ بمياميـ، يمكنيـ ببساطة أف يرفعكا عمييـ قضايا كينالكف بذلؾ جزاءىـ

. دائرة الفساد الى أقؿ نطاؽتنحصر 

 تتجمى صكر الفساد في الدكؿ مرتفعة الدخؿ مف خبلؿ رشكة مسؤكليف لمحصكؿ عمى عقكد ضخمة مف القطاع -
كيشار إلى أف الفساد في  . العاـ مثؿ قطاع البناء كالتشييد، كيككف أصحابيا أصبل يعممكف في االقتصاد الرسمي

ىذه البمداف يمكف أف يككف آداة لتحقيؽ بعض المزايا في االقتصاد الرسمي تجعؿ منو أكثر سيكلة مف ناحية 
أك الحصكؿ عمى تراخيص لتقديـ خدمات كىذا لممارسة /المعامبلت مثؿ الحصكؿ عمى عقكد مف السمطات العامة ك

. ميالنشاط في االقتصاد الرسمي أم مف أجؿ مزيد مف المشاركة في تنمية االقتصاد الرس

II. البمداف منخفضة الدخؿ  

      في البمداف ذات الدخؿ المنخفض ىناؾ مؤسسات تنشأ مباشرة لتعمؿ في االقتصاد غير الرسمي مثبل مطاعـ، 
حبلقيف، كحتى مؤسسات إنتاجية، كيرجع أحد األسباب في ذلؾ إلى نكعية الخدمات العامة المقدمة في تمؾ البمداف، 
كتقكـ ىنا المؤسسات التي يسيؿ التعرؼ عمييا مف طرؼ السمطات العمكمية، كبيدؼ التممص مف دفع الضرائب 

. كبالتالي يزيد الفساد كتجنب العقكبات برشكة مكظفيف حككمييف

 مف عدـ كشؼ أمره لدل السمطات مف خبلؿ الرشكة التي يدفعيا، االمقاكؿ غير الرسمي يككف متأكد        إف 
ففي الكقت الذم يككف فيو الفساد مطمكبا لتكسيع أنشطة االقتصاد غير الرسمي تتطمب أنشطة االقتصاد غير 

الرسمي الفساد، كيستفيد بذلؾ المكظفكف الحككميكف مف دخؿ اضافي مف سكؽ االقتصاد غير الرسمي كىنا تككف 
أشار كؿ مف  ك(Johanson et al )بيف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي عبلقة تكاممية كىذا يتكافؽ كنمكذجالعبلقة 

 الدخؿ المكتسب في االقتصاد غير الرسمي ينفؽ عمى الفكر في (2/3) أف ثمثي"فريديريؾ شنايدر كدكمينيؾ انستي"
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 المكالي يبيف عبلقة 1-2جدكؿ اؿاالقتصاد الرسمي كبالتالي قد يككف كبل االقتصاديف مكمميف لبعضيما البعض ك
. الفساد باالقتصاد غير الرسمي

  عالقة الفساد باالقتصاد غير الرسمي:1-2جدوؿ

المتغير التابع االقتصاد غير الرسمي الفساد 
المتغير المستقؿ الفساد االقتصاد غير الرسمي 

تقنيات التقدير المجموع منخفض مرتفع المجموع منخفض مرتفع 
 ICRGالدليؿ الدولي لممخاطر القطرية  

-0.07 
(3.75)*** 

0.01 
(1.14) 

0.00 
)0.41( 

-0.84 
(0.97) 

3.75 
(1.34) 

1.88 
(1.20) 

OLS 

 - -0.00 
(0.43) 

 - -1.32 
(0.82) 

معامؿ االنحدار 

 .    %1داؿ عند *** 
Source : SCHNEIDER Freidrich :Shadow Economies and Corruption all over the world: New 

Estimation for 145 Countries, july 2007 disponible 

sur.http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruption_july2007.pdf, p. 32.seen 

04/07/2016at 19:00. P. 32 

       البيانات عف االقتصاد غير الرسمي أخذت مف قياسات شنايدر باالستعانة بنمكذج الديميميؾ كالطمب عمى 
كالمتككف مف  ICRG(international country risk guid) دكلة كلقياس الفساد استعمؿ مؤشر 145النقكد عبر 

 فيدؿ عمى عدـ كجكد فساد كتكفرت 6ما أ درجات حيث يعبر الصفر عف أكبر قدر ممكف مف الفساد (6إلى0)
 كتظير العبلقة ذات داللة إحصائية عند 1-3 دكلة كما يكضحو الجدكؿ 120المعمكمات عف كبل المتغيريف في 

 أم أف االقتصاد غير الرسمي ك الفساد 3.75 فمعامؿ اإلرتباط في الدكؿ المنخفضة الدخؿ مكجب %1مستكل 
 في البمداف مرتفعة 0.84-متكامميف أك كما شبييا فريديرؾ شنايدر بعبلقة الخؿ ك الزيت، كيبمغ معامؿ اإلرتباط 

 .الدخؿ دليؿ عف كجكد عبلقة سمبية بيف الفساد كاالقتصاد غير الرسمي أك ما شبيو بعبلقة النار بالماء

 وطرؽ الوقاية منو باالندماجاإلداري  عالقة الفساد :المطمب الثالث

      يعتبر الفساد بصفة عامة العائؽ األساسي أماـ عممية التنمية االقتصادية ك االجتماعية كالتي تتمحكر حكليا 
.  كسنتناكؿ في ىذا المطمب عبلقة الفساد بالنمك كطرؽ الكقاية منوفكرة االندماج،
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 الفساد االداري والنمو االقتصادي :الفرع األوؿ

أف ما قيمتو ألؼ مميار دكالر يقدـ  سنكيا في عمى النمك  (الرشاكم)         تبيف اإلحصائيات عف تأثير الفساد  
  1 مف حجـ الناتج اإلجمالي الخاـ يصرؼ في شكؿ رشاكم%5 تو ما نسبكأفشكؿ رشاكم، 

كفي نفس السياؽ يتكقع المنتدل االقتصادم العالمي ارتفاع متكسط تكمفة النشاط االقتصادم الناتج عف الفساد بػ 
ا يكبح مف عممية التنمية، كيحد مف اندماج القطاع الخاص ألنو يمثؿ ضريبة مخفية أك تكاليؼ عامة ـ ـ10%

غير مشركعة كبالتالي تقؿ االستثمارات كتتزعزع ثقة المؤسسات خاصة الصغيرة ك المتكسطة في مؤسسات الدكلة 
كما كيؤثر الفساد عمى النمك االقتصادم مف خبلؿ إىداره لممكارد  .2كتقؿ مناصب الشغؿ كينغمؽ البمد في دائرة الفقر

ما يؤدم بالمؤسسات االقتصادية لمعزكؼ عف االستثمار بسبب التكاليؼ المرتفعة ـكالميارات الضركرية لبلستثمار 
لمنشاط االقتصادم باعتبار الفساد نكع مف أنكاع الضرائب التي تضاؼ إلى جممة األعباء التنظيمية في االقتصاد 

 كما أف عزكؼ المؤسسات عف االستثمار بسبب ارتفاع تكاليؼ النشاط يحد مف قدرتيا عمى خمؽ كظائؼ. الرسمي
 . بطالة أكثركبالتالي

الفساد اإلداري والسياسة االجتماعية : الفرع الثاني

الفساد اإلدارم عمى الجانب االجتماعي يبرز في جانبيف أكليما أف الفساد اإلدارم ينتشر بشكؿ  إف تأثير      
دراسة ميدانية في  ك.  كاسع في الدكؿ الفقيرة كفي جانب أخر نسب التغطية االجتماعية في ىذه الدكؿ ضعيؼ جدا

 مف حجـ %10أف ثغرة بنسبة  الدراسة،  تكضح السنغاؿ  دكلةعف تقييـ آثار الفساد عمى النمك كالرفاه كالفقر في
 نقطة مئكية مف معدؿ النمك في السنة، كما أف 2.6االستثمارات العامة بفعؿ الفساد، يمكنيا أف تسبب بخسارة 

 نقطة مئكية في السنة، كىذا التحكؿ في المكارد المكجية لئلستثمارات العامة يزيد مف 0.64رفاىية األسر تتقمص بػػ 
 3. فقير جديد كؿ سنة في السنغاؿ61136 نقطة مئكية عمى المتكسط في السنة ما يعني زيادة 0.51معدؿ الفقر بػ 

           كيمكف القكؿ أف الفساد اإلدارم يؤثر عمى السياسة االجتماعية تأثيرا كبيرا مف خبلؿ زيادة حجـ 
االقتصاد غير الرسمي كبالتالي تزيد األعباء االجتماعية عمى عاتؽ الدكلة مما ينعكس عمى الكضعية االجتماعية 

ككذلؾ تزيد مف الخسائر في حصيمة الدكلة . لمبمد فيما يتعمؽ بالصحة كالتعميـ كالتأميف كأنظمة المعاشات كالتقاعد
                                                           

1
 WEF-PACI: "Corruption et Développement "disponible sur www.weforum.org/docs. consulté le( 

24/09/2017 à18 :00) 
2
 Ibid.,p2. 

3
 CABRAL François  Joseph :Corruption, Croissance et Pauvreté’’Le Cas du Sénegale’’, Groupe de 

recherche en Economie et develloppement International, Cahier de recherche,2013,p.1. 
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المترتبة عف جراء عدـ تسجيؿ الكحدات غير الرسمية في أنظمة التغطية االجتماعية كما يترتب عف ذلؾ مف ارتفاع 
 .معدالت األمراض المينية  كاألخطار المينية بشكؿ كاسع

 مؤشر مدركات الفساد: الفرع الثالث       

مف المؤشرات مؤشر مدركات الفساد الذم تصدره منظمة الشفافية العالمية في تقاريرىا السنكية          يعتبر 
 بحيث كمما اقترب المؤشر إلى الصفر دؿ عمى كثرة الفساد في ، نقطة100 ك0يتراكح بيفاليامة عف الفساد ك

يكضح مؤشر مدركات الفساد بجبلء  كاف دليؿ عمى كجكد نسب منخفضة مف الفساد، ك100الدكلة، ككمما اتجو نحك
أف الدكؿ األقؿ فسادا حسب المؤشر ىي الدكؿ األكثر تقدما كعمكما ىي نفسيا الدكؿ التي تضـ أقؿ نسبة مف 

 .2017-2012 يكضح مؤشر مدركات الفساد لدكؿ مختارة مف2-2االقتصاد غير الرسمي، كالجدكؿ 

 2017-2012مؤشر مدركات الفساد لدوؿ مختارة مف:2-2جدوؿ

ترتيب مف الدولة 
 (دولة180)

2017 
 

2016 2015 2014 2013 2012 
 

 90 91 91 91 90 89 01نيكزيمندا 
 87 86 84 85 84 84 06سنغفكرة 
 90 91 92 91 90 88 02الدنمارؾ 
 34 36 36 36 34 33 112الجزائر 
 41 41 40 38 41 42 74تكنس 

 68 69 70 70 66 71 21اإلمارات العربية المتحدة 
 37 37 39 36 37 40 81المغرب 

Source :www.trancparency.org/cpi2017 consultée le 28/05/2018 à10 :00. 

 التضارب الصارخ في درجات الفساد في دكؿ تتمتع بالنزاىة كالشفافية كنيكزيمندا يمكف مبلحظة 2-2مف الجدكؿ 
 50كؿ عربيا كبيف دكؿ لـ تصؿ بيا درجة المؤشر إلى األكسنغفكرة كاإلمارات العربية المتحدة التي تصدرت المركز 

 .درجة كأقؿ تقدير مثؿ الجزائر كىذا حسب تحميؿ خبراء المنظمة دليؿ عمى تأخرىا في مجاؿ مكافحة الفساد

 دخكؿ أماـ العقبات كيضع الرسمي، غير إلى االقتصاد لميركب الفساد يدفع باألعماؿ كبيذا يتضح أف       
 فرص تقميؿ يؤدل إلى مما باألعماؿ فيك يعتبر ضريبة مخفية، القياـ تكمفة كيرفع السكؽ، إلى المؤسسات الجديدة
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النمك ما يحتـ تفكير ىذه الدكؿ المتذيمة  في فرص المؤسسات كيقمؿ االقتصاد الرسمي، في العمؿ كاالستثمارات
 .الترتيب بإقامة عناصر الحكـ الراشد ككضع استراتيجة لمكافحة الفساد

 منوالوقاية مكافحة الفساد و طرؽ  :الرابعالفرع 

آليات مكافحة الفساد مف ثقة الكحدات غير الرسمية في اإلدارات كتزيد تشجع          عمميا مف المفترض أف 
 2: كذلؾ مف خبلؿ1 كتحفزىـ لبلندماج في االقتصاد الرسمي ،العامة

I.  كضع كتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد تشمؿ كضع أنظمة كقكانيف صارمة لمعاقبة المتكرطيف في
نشاء لجنة عميا لمتحقيؽ في المبلبسات كقضايا الفساد  .قضايا الفساد، كا 

II.  إشراؾ الجميكر في تشخيص الظكاىر الفاسدة ألنو األكثر معرفة بمكاقع حدكث الفساد كبالتالي التمكف مف 
 .(آلية اإلخطار بالشبية).اإلخطار بالَمَكاطف التي تحدث فييا شبيات حكؿ ممارسة الفساد

III.  الرقابة اإلدارية عمى العمؿ كعمى الماؿ العاـ ما يفرض التزاـ مف طرؼ المكظؼ العاـ بالعمؿ كفؽ لما تـ 
 (ألية الرقابة اإلدارية)تحديده الكظيفة 

IV.  نشر الكعي بمخاطر الفساد كآثاره في كؿ الكسائؿ االعبلمية ككذا في أكساط المؤسسات التربكية حتى
 .آلية اإلعبلـ(تنتشر ثقافة مكافحة الفساد في كؿ أكساط كفئات المجتمع 

Daniel Kaufman )كفي دراسة قاـ بيا االقتصادم دنياؿ ككفماف          
 عمى طرؽ مكاجية الفساد 1997  (*

مف كجية نظر المكظفيف كالمجتمع المدني مف جية كمف كجية نظر المقاكليف غير الرسمييف كمنظمات غير 
 . المكالي يكضح مختمؼ ىذه الطرؽ4-2الشكؿك حككمية كبرلمانييف مف جية ثانية، 

 

 

                                                           
1
 OCDE(2008) : Op,cit.,p94. 

2
، مخبرا التغٌٌر االجتماعً والعالقات العامة فً الجزائر و اثر االجتهاد القضائً الفساد وآليات معالجتهأوراق الٌوم الثانً من الملتقى الوطنً الثانً حول   

 .2012جامعة محمد خٌضر بسكرة، .2012 أفرٌل 5 و 4على حركة التشرٌع، بالتعاون مع القٌادة الحهوٌة الرابعة للدرك الوطنً، ٌومً 
*
 .اقتصادي من جنسٌة شٌلٌة من بٌن أكبر االقتصادٌٌن فً مجموعة البنك الدولً للبحث والتطوٌر: (Daniel Kaufman) دانٌال كوفمان  
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 يتضح أف أكثر الطرؽ جذبا ليؤالء لفئة المقاكليف كالمجتمع المدني تمثمت في إعادة 4-2مف الشكؿ           
 82% عقكبات صارمة ضد المفسديف كذلؾ بنسبة أكثر مف طالنظر في مرتبات كأجكر كمكظفي القطاع العاـ كتسمي

كىنا يبرز خطر الرشاكم المدفكعة لمكظفي القطاع العاـ كالذيف يشككف مف تدني أجكرىـ ما يساعد عمى تفشي  1 
كيضاؼ إلى جممة اآلليات لمكافحة الفساد آليات اقترحيا مركز المشركعات . ظاىرة الفساد مجسدة في الرشاكم

 اندماج الكحدات غير الرسمية ركزت عمى تقكية المعمكمات األساسية تحدياتالدكلية الخاصة في سبيؿ التقميؿ مف 
لمجميع كتكافؽ القكانيف كالمكائح مع قدرة المقاكليف كالمبادريف عمى االلتزاـ إلى جانب إصبلح كتقكية أنظمة حقكؽ 

 .2الممكية

       يمكف القكؿ أف الفساد اإلدارم يعتبر عائؽ كبير أماـ عممية اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد 
الرسمي فيك يؤثر عمى النمكاالقتصادم كاالجتماعي باعتباره تكمفة اضافية تزيد مف التحديات المتعمقة بتكمفة 

 ىذه الكحدات في عممية االندماج لذا تدعك الضركرة إلرساء آليات ـالدخكؿ في االقتصاد الرسمي ك التي تقؼ أما
االندماج بمشاركة القطاع الخاص كالعاـ مجتمعة خاصة تمؾ المتعمقة  باحتراـ القانكف كالعمؿ بالتخطيط التشاركي 

.  في ظؿ إدارة تقـك عمى الحكـ الراشد
                                                           

1
 KAUFMAN  Daniel : Corruption Et Développement, finances&Développement, Mars, 1998.p.10 

2
على )، مركز المشروعات الدولٌة الخاصةحواجز مشاركة القطاع غير الرسمي في الديمقراطيات الناشئة، مجلة اإلصالح االقتصادي: هلبلٌنج كاثرٌن كوتشا 

( 30: 16على الساعة /22/04/2014): تارٌخ االطالعwww.cipe-arabia.org/files/pdf/art1408.pdf متاح على الموقع14، العدد2005،(الخط

. 45ص.

نموذج   عقوبات صارمة    إعادة النظر في     التحرر    شفافية         إصالح           تعزير      اإلسراع      خفض      إصالح      إنشاء هيكل وطني 
 مقدم     ضد الفساد          مرتبات موظفي  االقتصادي  الميزانية     الجباية        الهيئات           في          التضخم     منظومة      لمراقبة الفساد 

من المسير                     القطاع العام                                                 الديمقراطية      الخوصصة                 النفقات 

     Source : KAUFMAN  Daniel  * : corruption et développement, finances&Développement, Mars, 1998.p.10 

 

 ن الفساد حسب دانيال كوفمامكافحة طرق :4-2شكل

    فئة المجتمع المدنً و الموظفٌن

 

        فئة المقاولٌن الخواص، منظمات غٌر حكومٌة، برلمانٌٌن 

% 
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خالصة الفصؿ  

: النتائج اآلتيةجممة ف نخمص إلى أمف خبلؿ ما تـ التعرض إليو في ىذا الفصؿ يمكف 

  في االقتصاد الرسمي نفسيا بسبب أىمية ككجكب استغبلؿ كؿ المكارد كالطاقات  تطرح مسألة االندماج
ف كاف يحؿ في المدل القصير إال أنو ليس ىك  المكجكدة في االقتصاد ككؿ، كاالقتصاد غير الرسمي كا 

 .الحؿ عمى المدل البعيد كليس ىك األساس الذم تقكـ عميو التنمية الحقيقية

  يجب أف يككف ىناؾ حصد لنتائج عممية االندماج كالذم تقؼ أمامو عدة عراقيؿ مف جية المقاكليف غير
  .الرسمي كمف جية صناع القرار

  تعددت اآلليات نحك االندماج كالتي شممت مشاركة القطاع الخاص الرسمي كآليات شممت مشاركة
القطاعيف الخاص كالعاـ كآليات التي شمميا القطاع العاـ أك المتخذة عمى المستكل الكمي ككؿ منيا 

 .محاذيرىا عند تنفيذىا

 كمما كانت حقكؽ الممكية قكية كمحمية كاف ذلؾ حافزا لبلندماج في فيما يتعمؽ بآلية حقكؽ الممكية ؼ
االقتصاد الرسمي، يتطمب األمر كقتا طكيبل حتى تتحكؿ ىذه الممكيات إلى االقتصاد الرسمي كألف نتائج 

 الطابع الرسمي الممكية كمف إلضفاءمف خبلؿ استراتيجيات . ىذا التحكؿ ميمة جدا يجب البدء فيو كبسرعة
الضركرم أثناء عممية االندماج في االقتصاد الرسمي االلتزاـ بأىمية الحفاظ عمى فرص العمؿ  عف طريؽ 

تزكيد الكحدات االقتصادية بكسائؿ الحصكؿ عمى االعتراؼ بممكيتيـ القائمة ككسائؿ التثبيت الرسمي 
 .لحقكؽ الممكية كالحصكؿ عمى األرض تحسيف سبؿ الكصكؿ إلى حقكؽ الممكية كالتركيج لمزاياىا

  ال يمكف الجـز بطبيعة كنكع االبتكارات المكجكدة في االقتصاد غير الرسمي كبالنظر آللية براءة االختراع
كما يترتب عنيا مف عكائد يمكف أف تمعب دكرا في اندماج المبتكريف في االقتصاد الرسمي كىذا باألخذ 

كالتركيز عمى جانب الكعي بشأف أىمية تسجيؿ  (التدابير المتعمقة بالحصكؿ عمييا)بعيف االعتبار 
االختراعات كمراحؿ كطرؽ الحصكؿ عمييا إلى جانب تكاليؼ تسجيميا مقارنة بالعكائد التي يمكف أف تتأتى 

كأىمية التعمؽ أكثر في إيجاد نظـ ممكية رسمية لحماية . مف ىذا االختراع في حاؿ بيعو أك استثماره
 .االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي كأم آلية مف آليات التممؾ ىي األنسب
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 قرار البقاء في االقتصاد غير الرسمي مف عدمو يتأثر بتكاليؼ العمؿ  أداة التكاليؼ ك العكائدفيما يتعمؽ ب
في االقتصاد الرسمي، حيث يجب أف تقؿ عف تكاليؼ العمؿ كالبقاء في االقتصاد غير الرسمي، كىنا يجب 
االلتفات إلى أىمية ىذه المقارنة بالنسبة لكاضعي السياسات مف خبلؿ إعادة النظر في الطرؽ أك اآلليات 

عادة النظر  التي تسمح بتحفيز المقاكليف غير الرسمييف لبلندماج في االقتصاد الرسمي مف خبلؿ مراجعة كا 
بغية تشجيع االندماج في االقتصاد الرسمي يجب تخفيض  كفي تكليفة العائد ك التكمفة في االقتصاد الرسمي

تكاليؼ التسجيؿ كطكؿ اإلجراءات، مف خبلؿ تكنكلكجيا المعمكمات كتحسيف سبؿ الحصكؿ عمى التدريب 
عمى تنظيـ المؤسسات، تحسيف سبؿ الحصكؿ عمى التغطية االجتماعية، كضع نظاـ فعاؿ لمعالجة 

الشكاكم كالطعكف 

 بصفة عامة عائقا أماـ عممية التنمية االقتصادية ك االجتماعية كالتي فيك  اإلدارمفيما يتعمؽ بالفساد 
كيمثؿ ضريبة مخفية تضاؼ إلى جممة األعباء التنظيمية في االقتصاد . تتمحكر حكليا فكرة االندماج

كتزيد تشجع كيمكف أف  ، الرسمي، كالذم بدكره يزيد مف رغبة المقاكليف لمعمؿ في االقتصاد غير الرسمي
 كبالتالي تزايد أعداد المندمجيف في آليات مكافحة الفساد مف ثقة الكحدات غير الرسمية في اإلدارات العامة

كالعمؿ في ظؿ مبادء الشفافية كالحكـ الصرامة في تطبيؽ العقكبات  يكف مف أمر ؼا كميـاالقتصاد الرسمي
 .الراشد أمر ال بد منو لزياد ىذه الثقة

         كيمكف القكؿ أف التشخيص الدقيؽ لبلقتصاد غير الرسمي يسمح بتصميـ كتنفيذ القكانيف كاإلجراءات 
الرامية لضماف اندماج في االقتصاد الرسمي مع إمكانية تطبيؽ استراتيجيات مدمجة لتسييؿ ىذا االندماج في ظؿ 

شراؾ فعاؿ بيف طائفة كبيرة مف المستكيات الحككمية كالجيات المختصة بغية تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف  تنسيؽ كا 
عممية االندماج التي يجب أف ترتبط بالفعالية مف خبلؿ تحقيؽ النمك كزيادة اإلنتاجية  كالتمتع بالحقكؽ كالتغطية 

كصفكة القكؿ أنو يمكف لنظاـ حقكؽ ممكية قكم كمحمي يراعي الخصكصيات المكجكدة في االقتصاد . االجتماعية
غير الرسمي مف أعراؼ كنظاـ لمشبكات أف يحفز المقاكليف غير الرسمييف العادييف أك المبتكريف لبلندماج في 

االقتصاد الرسمي، مع ضركرة الدراسة الحذرة إليجاد ذلؾ التكازف المبلئـ في تكليفة التكاليؼ كالعكائد الخاصة بيذا 
االندماج كأثر القكانيف المتعمقة بيذه العممية عمى الفئة المستيدفة، في أطار بيئة مؤسسية مبلئمة تتميز بالشفافية 

 .  كبعيدة عف مظاىر الفساد

        كفي ظؿ ىذه الشركط نتساءؿ عف كاقع المؤسسات االقتصادية  في الجزائر في ظؿ كجكد حجـ معتبر 
 .  لبلقتصاد غير الرسمي، كىذا ماسيتـ تسميط الضكء عميو في الفصؿ الثالث المكالي



 

 :الثالثالفصل 

واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية 
 وتحديات االقتصاد غير الرسمي
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   تمهيد

معرفة حجمو كمقدار ما تمثمو  كتشكؿ، (ر.غ.ؽ)عمى غرار باقي دكؿ العالـ مف كجكد  تعاني الجزائر        
 كجكد أم كألف.  مف التحديات الكبيرة لكاضعي السياسات كأىـ القطاعات التي تنشط فييا،الكحدات غير الرسمية فيو

 الطبيعة ال تكره فقط الفراغ بؿ كألف  . نشاط غير رسمي يعتبر بمثابة مؤشر عمى كجكد ثغرات في التسيير القائـ
ظير ستعندما ال يككف ىناؾ نمكذج اقتصادم كاضح المعالـ أك سيء التصميـ فإنو أيضا تكره عدـ الفاعمية، 

 عمى استغالؿ جميع العيكب (ر.غ.ؽ)مباردات تصحيحية كردة فعؿ طبيعية عمى سكء ىذا النمكذج، لذا يقـك 
كالتصدعات لممارسة أنشطتو، كالتي تظير في أحد أشكاليا بزيادة العرض مف المنتجات كالمنافسة غير المشركعة 

مبادرات  إطالؽ ككفي المقابؿ حاكلت الدكلة شراء السمـ االجتماعي التي تدمر نسيج المؤسسات الصغيرة الرسمية، 
 عمى أف المقاكليف "دم سكتك"ىذا السياؽ يشير االقتصادم كفي .  لمشباب بصفاتيا المتعددةإلنشاء مؤسسات جديدة

غير الرسمييف ال يفضمكف كضعيـ غير الرسمي، كأف  مشكمة االقتصاد غير الرسمي تكمف في االقتصاد الرسمي 
    .ذاتود في ح

مف دعـ خاصة لمختمؼ المبادرات التي قامت بيا الجزائر           ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تقديـ قراءة نقدية
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالحد مف انتشار االقتصاد غير الرسمي كتشجيع بيئة األعماؿ كىذا لتقريب فيـ 

 :اآلتيةكاقع ىذه المؤسسات مف خالؿ المباحث 
 

 .الوضع االقتصادي لممؤسسة االقتصادية الرسمية الجزائرية واالقتصاد غير الرسمي: األولالمبحث         

 . والحد من االقتصاد غير الرسميالمصغرةاتجاهات اإلصالح لتحسين مناخ المؤسسات : نيالمبحث الثا       

  .تقييم جهود اإلصالحات الرامية لالندماج: الثالثالمبحث        
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 الوضع االقتصادي لممؤسسة االقتصادية الرسمية الجزائرية واالقتصاد غير الرسمي :المبحث األول 
     سنسمط الضكء في ىذا المبحث عمى تدىكر الكضع االقتصادم لممؤسسات االقتصادية ككذا تنامي      

 كلعؿ قدـك ،اتف باالقتصاد غير الرسمي في بداية سنكات األلفي اىتمتالجزائر، كتجدر اإلشارة إلى أف (ر.غ.ؽ)
 . يعد بادرة لمحاكلة حؿ المشكؿ في الجزائر2012 إلى الجزائر سنة"دم سكتك"الخبير االقتصادم 

تدهور الوضع االقتصادي لممؤسسة االقتصادية منتصف الثمانينات : المطمب األول 

تاريخ بداية تفكيؾ المؤسسات الكطنية بدأ االقتصاد الجزائرم رحمة البحث عف نمكذج ، 1982 سنة     منذ       
 كسنكضح خمفية ىذا مالئـ لمتنمية، خمفا لنمكذج الصناعات المصنعة المبني عمى االستثمارات الكبرل لمدكلة،

.  التدىكر مف خالؿ عرض الكضعية االقتصادية  لممؤسسة االقتصادية لمكاجية ىذه األكضاع
  عدم الجاهزية آللية السوق: الفرع األول

كصؿ سعر البرميؿ مف البتركؿ " أيف ،  1986 خمفية األزمة التي أصابت عمؽ مالية الدكلة سنة             عمى
 آلية السكؽ، دكف تكضيح لماىية النمكذج االقتصادم الجزائر ، تبنت 1"1980 دكالر في 27.5 دكالر مقابؿ 13

أدل العجز الكبير الذم مس الخزينة العامة إلى إصدار كتمة كبيرة مف النقكد  لتمكيؿ عجز الميزانية، " ك .الجديد
قمة اإلدخارات كعدـ تحكـ النظاـ المصرفي في مراقبة الصرؼ كنظاـ االستيراد،  ك  ضعؼ النظاـ المصرفيمعك

، كأصبحت المؤسسات المحمية تعاني مف عدة مشاكؿ ك عمى كافة "اتسعت أسكاؽ مكازية لمعممة الصعبة نشأت ك
 مؤسسة 679 عدد المؤسسات العمكمية المحمية المنحمة حيث بمغاألصعدة، مما أدل إلى حؿ كتصفية العديد منيا 
كاستمر الكضع في التدىكر خاصة مع اعتماد . 2%56.40عمكمية كاف أكثر مف نصفيا ينشط في الصناعة 

 . سياسة التقشؼ ك المجكء إلى صندكؽ النقد الدكلي إلعادة جدكلة الديكف

  نتائج إعادة الجدولة : الفرع الثاني  

لكف في البالد  إعادة الجدكلة في إحداث نكع مف اليدنة االقتصادية أسيمت 1998-1995خالؿ الفترة        
، كتسريح 1995 سنة%29، فتحرير األسعار كتخفيض الدينار أدل إلى تضخـ بمغ بنتائج كانت باىظة التكاليؼ

  عامؿ،  كفي غياب تييئة مناسبة  لممؤسسات المحمية عمى المنافسة، كجدت ىذه األخيرة 250000أكثر مف 

                                                           
1

التنمية المستدامة كالكفاءة اإلستخدامية لممكارد : مداخمة ضمف المؤتمر العممي الدكلي، التحديات التي تواجه مستقبل النفط في الجزائربكدرامة مصطفى،  
، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، منشكرات مخبر الشراكة كاالستثمار في المؤسسات الصغيرة 2008أفريؿ07/08 ـالمتاحة أيا

 1060. كالمتكسطة في الفضاء األكركمغاربي، دار اليدل لمطباعة كالنشر، عيف مميمة، ص
، الممتقى الكطني حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كرىاف جديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل مرحمة االقتصاد الموجه: براؽ محمد، 2

 14.، كمية عمـك التسيير كالعمـك االقتصادية،ص1955أكت20 سكيكدة،جامعة 2008 أفريؿ14-13لمتنمية في الجزائر، 



   االقتصاد غير الرسميوتحديات واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية:  الثالث الفصل

129 
 

كربما ىذه األكضاع تفسر تزايد  ككبر حجـ االقتصاد غير الرسمي  ، 1 منافسة عالمية لـ تتييأ ليامكاجيةنفسيا في 
. 1-3في ىذه الفترة أنظر الشكؿ

                 
 KACEM anis, BENSALAH Mohamed, et autre : Liberalisationجدكؿ  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى: المصدر

commerciale, économie informel et capitale social  vers un regard critique et application au pays de Magreb, 

disponible sur le site  www.ps2d.net/media/Haddar_PEV_08pdf, consulté le : 21/01/2016, p.18.  
 مف إجمالي الناتج المحمي سنة  %40 أف تطكر حجـ االقتصاد غير الرسمي مف 1-3يالحظ مف الشكؿ 

 يفسر بنتائج التي تمخضت عف تطبيؽ إعادة الجدكلة كما رافقيا مف تسريح لمعماؿ .1997 في  %60 إلى 1990
زادت مساىمة القطاع الخاص في تككيف القيمة المضافة "كفي مقابؿ ذلؾ . كحؿ لممؤسسات االقتصادية العمكمية

 عمى خمفية انسحاب الدكلة التدريجي مف االنتاج المباشر لممكاد كالخدمات 2001 سنة 47.5االجمالية حيث بمغت 
 1986 بعكس القطاع العاـ فإف أزمة "كاألطر التشريعية الجديدة كما شممتو مف تشجيعات لمقطاع الخاص، كما إنو

 2"لـ تؤثر بشكؿ كبير عمى القطاع الخاص الذم يمجأ إلى طرؽ متعددة في تمكيؿ كتمكيف مؤسساتو

 2019-2000 تعاقب مخططات اإلنعاش :الفرع الثالث

فترة بحبكحة مالية غذتيا أسعار البتركؿ، كتـ اختيار اإلنعاش االقتصادم  2000دخمت الجزائر بعد سنة 
.  في ىذه الفترة عمى ثالثة مخططاتكأعتمد النمط الكينزم لتحسيف النتائج االقتصادية الكمية لكإستراتيجية عؿ

                                                           
 .79.، ص2015مسعكد جناح، باتنة، منشكرات الشياب، :، ترجمة عشرية الفرصة األخيرة االقتصاد الجزائري، اإلزدهار أو اإلنهيار  لعميرم عبد الحؽ ، 1
2

  399، ص7، العدد7، مجمة الباحث، المجمد'دراسة حالة الجزائر'متطمبات تنمية القطاع الخاص في الدول النامية:بكنكة شعيب، مكالم لخضر عبد الرزاؽ 
. 11.10 عمى الساعة13/04/2018 تاريخ االطالعwww.asjp.cerist.dzمتاح عمى 

تطور حجم االقتصاد غير الرسمي في الحزائر بطريقة الطلب على الكهرباء : 1.3شكل 
(1990-1997) 
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I. مميار 7خصص لو في األصؿ غالؼ مالي قدر بػ : (2004-2000)مخطط دعم اإلنعاش االقتصادي 
ككاف يشمؿ أيضا النقؿ ك السكف كالرم كاليياكؿ القاعدية كالتنمية . دكالر، كاف قطاع الفالحة المستفيد الرئيس منيا

 .ككانت الفكرة تتمثؿ في مرافقة االستثمار المنتج ، مف خالؿ دعـ القطاعات التي يجب عصرنتيا. المحمية

II. 150 اعتمادات بمبمغ ذا المخططخصصت لو: (2009-2004)المخطط التكميمي لدعم االقتصادي 
الطريؽ السيار، : ، اليياكؿ القاعدية(مميكف كحدة سكنية)مميار دكالر، كشمؿ جميع القطاعات خاصة السكف 

 .السدكد، خط السكؾ الحديدية، اليياكؿ البيداغكجية ك الترفيو كىي القطاعات التي تمقت أغمبية المكارد

III. كقد ُخصص ليذا البرنامج الجديد غالؼ مالي قدر : (2014-2010)المخطط التكميمي لدعم النمو
كشمؿ قطاعات . مميار دكالر مكجية إلنياء المشاريع التي لـ يكتمؿ إنجازىا130مميار دكالر، منيا  286بػ

 اإلستراتيجية إجماال تركز ىذهك. األشغاؿ الكبرل الطريؽ السيار لميضاب العميا، الترامكام، المطارات كالمكانئ
القطاع اإلنتاجي في ىذا المخطط بمبمغ كتـ تدعيـ  ،عصرنة اليياكؿ االجتماعية كاالقتصادية  تطكير كعمى

مميار دينار تحت التصرؼ مف 150مميار دينار جزائرم كقركض ميسرة لإلنعاش الصناعي، ككضع2000
كالشكؿ المكالي يكضح تطكر المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة . أجؿ تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة

.  2014-2003الخاصة كالعامة الجزائرية في الفترة الممتدة بيف 

                
Source : CNES : Rapport national sur le développement humain en Algérie 2013-2015 ".Quelle 

place pour les jeunes dans la perspective du développement humain durable en Algerie " conseil national  

économique et social et PNUD. P.105 

 2014 سنة 686949 إلى 2003 في 128099 تزايد عدد المؤسسات الخاصة مف  2-3كيظير مف الشكؿ    
 .بشكؿ جد ممحكظ كمتزايد مع انخفاض في عدد المؤسسات العامة كتزايد عدد المؤسسات الحرفية 

 2014-2003تطور الموسسات المصغرة والمتوسطة في الجزائر: 2-3شكل
خاص 

 

حرف 

 

عام  
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 مؤسسة 168927 بمغ عدد المؤسسات الخاصة الكطنية 2016جكاف 30كتجدر اإلشارة إلى أنو إلى غاية        
. ف برامج تأىيؿ كدعـ المؤسسات كاف السبب كراء ىذا االرتفاعإكيمكف القكؿ 

IV. ( 2019-2015)إستراتيجية تنويع االقتصاد الوطني

 إلى تطكير المؤسسات الصغيرة 2019-2015ىدفت إستراتيجية تنكيع االقتصاد الكطني الممتدة مف       
. ىذه المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةؿ النسيج الكمييمكف تكضيح  ىذه اإلستراتيجية مف خالؿ ك كالمتكسطة  

النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1

 كما يكضحو 2017 إلى 2015 مف تطكرا ممحكظاسجؿ النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة         
. 2017-2015تطكر النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ما بيف الذم يبيف 1-3الجدكؿ 

 2017-2015تطور النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين: 1-3جدول

 

 

، ندكة عممية بعنكاف السياسات سياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنويع االقتصاد الوطني:عقكف مقداد : المصدر
 2018.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 

بيف الكاقع كاآلفاؽ، ندكة عممية بعنكاف السياسات  (ANDPME)مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عثماني زيف الديف* 2017

 .2018.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 

 2016 يالحظ التطكر المستمر لعدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بزيادة قدرت في 1-3مف الجدكؿ        
 ، مؤسسة جديدة37668 بزيادة%3.6 نسبة الزيادة بػ2017 مؤسسة كقدرت في 88052 بزيادة%9.42بنسبة ػ

 لما جاء بو المخطط الكطني اكعمى المستكل الكطني كحسب المناطؽ تتركز المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كفؽ
.  المكالي2-3لتييئة اإلقميـ حسب المناطؽ التالية كما يكضحو الجدكؿ 

 

 

 

                                                           


  ..يضٌغ انضعاساث بانًضٌغٌت انعايت نهًؤسساث انصغٍغة وانًخىسطت فً وػاعة انصُاعت وانًُاجى انجؼائغٌت: يمضاص عمىٌ 

* 2017 2016 2015السنوات 

 1060289 1022621 934569النسيج الكمي لػػممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
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 31/12/2016عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب المناطق إلى غاية: 2-3جدول        

( %)نسبة التركز الخاصة PMEعدد المنطقة 
 69.56 400615الشماؿ 

 21.83 125696اليضاب العميا 
 8.61 49595الجنكب 
 %100 575906المجموع 

سياسات تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنكيع االقتصاد الكطني، ندكة عممية بعنكاف السياسات الصناعية :عقكف مقداد: المصدر
. ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 

 يالحظ بأف منطقة الشماؿ تسيطر عمى عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة بنسبة 2-3 مف الجدكؿ     
 كىذا يطرح مشكال في التنمية اإلقميمية ك تركز األنشطة في الشماؿ %8.61 كنجدىا في الجنكب بنسبة69.56%

كالسعي إلى إيجاد تقسيـ متكازف لألنشطة االقتصادية في مختمؼ المناطؽ الجغرافية بالتركيز عمى الجنكب بصفة 
كبمغت كثافة ، مؤسسات في ىذه المناطؽاؿكىذا يطرح في نفس الكقت المشاكؿ التي تعاني منيا . أساسية

 ساكف 1000مؤسسة لكؿ13ساكف في الشماؿ ك1000 مؤسسة لكؿ19المؤسسات حسب المناطؽ السالفة الذكر 
  .ساكف في الجنكب1000 مؤسسة لكؿ 15في اليضاب كبمغت 

  2019-2015نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في إطار إستراتيجية تنويع االقتصاد .2

   المكالي ما يكضحو الجدكؿكفؽ  2019-2015في إطار إستراتيجية تنكيع االقتصادالمنشأة تنكعت المؤسسات    
 31/12/2016إلى غاية . يوضح حصص المؤسسات الصغيرة والموسطة حسب النوع3-3جدول       

عدد العمال  %الحصةالعدد نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  56.32 575906شخص معنوي 

 43.64 446325: شخص طبيعي منها
 20.64 211083                 مهن حرة 

 23.00 235242               صناعات تقميدية 
 2.511.674 99.96 1022231المجموع 

 ( EPE)مؤسسات اقتصادية عمومية
  0.04 390شخص طبيعي 

 29024 0.04 390المجموع 
 2540698 %100 1022621المجموع الكمي 

سياسات تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنكيع :ػ عقكف مقداد:ببيانات مداخمة السيدمف إعداد الباحثة باالستعانة :المصدر
، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2018مام14االقتصاد الكطني، ندكة عممية بعنكاف السياسات الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 

. مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير
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  يالحظ بأف المؤسسات الصغيرة المتكسطة أخذت نصيب األسد مف مجمكع المؤسسات 3-3مف الجدكؿ        
، سكاء مف ناحية العدد أك مف ناحية نسبة التشغيؿ كىذا يدؿ  (EPE)بالمقارنة مع المؤسسات العمكمية االقتصادية

عمى أف مستقبؿ التنمية كتنكيع االقتصاد الكطني يكمف في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كلكي نعرؼ مف مف ىذه  
: المؤسسات يمثؿ نسبة أكبر مف المؤسسات الخاصة الكطنية نكرد الجدكؿ التالي

 31/12/2016 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب معيار عدد العمال إلى غاية4-3جدول 
( %)النسبةعدد المؤسسات عدد العمال النوع 

 1-9 993170 97.12  (TPE)مؤسسات مصغرة
 49-10 26281 2.57( PE)مؤسسات صغيرة

 50-250 3170 0.31( ME)مؤسسات متوسطة
 %100 1022231المجموع 

 السياسات ندكة عممية بعنكافسياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنويع االقتصاد الوطني، :: مقدادعقكف : المصدر
. ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14، الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 يالحظ أف نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة في الجزائر مككف مف مؤسسات 4-3مف الجدكؿ         
 عماؿ عمى األكثر كىذا يدعك بنا إلى التركيز عمى ىذا النكع مف (9)تسعة  إلى (1 )جد مصغرة تتراكح مف عامؿ
. المؤسسات بالتحديد كدعمو

  بعد ما تـ التطرؽ إلى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في االقتصاد الجزائرم عبر مختمؼ مراحؿ          
كزف المؤسسات المصغرة في االقتصاد الكطني سنقـك في ىذا المبحث كخطكة كمخططات التنمية كنظرا ألىمية 

 .تالية بتسميط الضكء عمى االقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 االقتصاد غير الرسمي في الجزائر  :المطمب الثاني  

 في الجزائر (ر.غ.ؽ) ألنشطة الكمي الحجـ ، حيث بمغ(ر.غ.ؽ) تنامي بظاىرة الثمانينات  تميزت فترة         
 المتداكلة ، كبمغت األمكاؿ2007 مف حجـ الناتج المحمي اإلجمالي سنة%31.2حسب آخر إحصائية متاحة  

سكؽ  الضكء عمى  ىذا المبحث  كسنمقي في1الكطني الدخؿ مف إجمالي يكرك مميار 6 حكالي االقتصاد ىذا داخؿ
 .العمؿ غير الرسمي

 

                                                           
1
Sans auteur , Le Marché Informel Avoisin Les 6 Milliard d’Euro, ] en line[ disponible sue site : 

>http://www.algerie360.com/economie/algerie-le-marche-informel-avoisine-les-6-milliards- /< consultée le :13/02/2017 à 

21 :50. 
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 سوق العمل غير الرسمي : األولالفرع

.  العمؿ غير الرسمي أشكاؿكأىـ  ، عالقتو بالبطالة في الجزائر ثـ سنتناكؿ تطكر سكؽ العمؿ غير الرسمي       

I. سوق العمل غير الرسمي ال
 كيتركز في القطاع ،العمؿ غير الرسمي بشكؿ ممفت لالنتباه في الجزائر في السنكات األخيرةسكؽ تطكر           

في الجزائر اليقتصر عمى  (ر.غ.ؽ)1" كما أف .الفالحي كقطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية كالتجارية غير الرسمية
األنشطة الصغيرة أك الحرؼ غير المصرح بيا مثمما يكجد في دكال كتكنس كالمغرب بؿ ىك أكثر عمقا كاتساعا 

 كتنتشر في سكؽ العمؿ الجزائرم ظاىرة التداخؿ بيف السكؽ الرسمية " كأكثر افتراسا بحيث ينخر االقتصاد الكطني
 بحيث نجد في الكثير مف الكظائؼ أف العامميف في اإلدارات العمكمية كالمؤسسات االقتصادية ،كغير الرسمية

 كما يالحظ التداخؿ بيف العمؿ غير ،العمكمية يزاكلكف في كظائؼ في السكؽ غير الرسمي بالمكازاة مع كظائفيـ
. 2الرسمي بحيث نجد أف الفرد لديو مجمكعة كظائؼ في القطاع الفالحي كفي قطاع التجارة

كىذا حسب ما يبرزه   (ر.غ.ؽ) بتطكر فرص العمؿ التي كلدىا 2007إلى2000         كتميزت الفنرة مف
  . 2007-2000 تطكر فرص العمؿ حسب قطاعات النشاط مف يكضح الذم 5-3الجدكؿ

( 1000)  الوحدة2017-2000 تطور فرص العمل حسب قطاعات النشاط من 5-3الجدول        
 2017 2015 2010 2007 2006 2004 2003 2001 2000السنوات /القطاع

 ـ.غ ـ.غ ـ.غ 9 211 533 82 135 88 االقتصاد غير الرسمي
 6417 6524 5377 91 86 102 99 2.8 36 إدارة/خدمات/التجارة

البناء واألشغال 
العمومية 

38 22 47 73 110 98 1886 1776 1847 

 1493 1377 1337 3- 2 13 6 4 6الصناعة 
 1102 917 1136 72 97 52 127 143/ الزراعة 

 ك.277.  صمرجع سابؽآلية التقييـ مف قبؿ النظراء،: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى تقرير حكؿ حالة تنفيذ برنامج الحكامة في الجزائر : المصدر

Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie En Quelques Chiffres Resltat 2011 -2013,Vol N°44, Edition 

2014.pp-14-15disponible sur.www.ons.dz consulté  le ( 19/05/2017à21 :24). 

Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie En Quelques Chiffres Resltat 2015 -2017,Vol N°48, Edition 

2018.pp14-16disponible sur www.ons.dz consulté le( 19/06/2019.à15 :30). 

 غٍغ يخادت : و.غ

                                                           
1
 BOUZIDI Abdelmadjid : Economie Algérienne « Eclairages »,ENAG Editions, Alger,2011,p.249 

2
 .203 -202ص، - يغجع سبك طكغِ، ص:يضًَ بٍ شهغة 
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ر ث أؾكفر تصدر قطاعات الزراعة كالصناعة كالبناء كالتجارة بحيث (ر.غ.ؽ)يالحظ أف  5-3مف الجدكؿ        
 533000  حيث بمغ عدد األعماؿ المكفرة ،2004عدد مف فرص العمؿ في كؿ القطاعات  خاصة في سنة 

 كيفسر ىذا التراجع في دكر برامج كأجيزة دعـ  فرصة عمؿ9000 بػ 2007فرصة عمؿ كبمغت أدناىا في 
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى جانب تركيز مخططات الدعـ في تمؾ الفترة عمى الفالحة  كاألشغاؿ العمكمية،

لكف ما العالقة التي  .  2007ر غير متاحة لدل الجيات الرسمية بعد.غ.بقيت األرقاـ عف التشغيؿ في ؽحيف في 
 تربط سكؽ العمؿ غير الرسمي بالبطالة؟

II.   عالقة سوق العمل غير الرسمي بالبطالة
 إذا قمت في السكؽ الرسمية، ق  يمثؿ سكؽ العمؿ غير الرسمي السكؽ الرئيس الثاني لمعمؿ، كتزداد حركيت         

كما أف نمك العمؿ في االقتصاد غير الرسمي يتحدد حسب الدكرة االقتصادية،  حيث ينمك عند ما تتجو الدكرة 
. 1االقتصادية نحك اليبكط كالعكس صحيح

بسبب إعادة الييكمة  (2000) كازدادت معدالت البطالة في فترة الجيؿ األكؿ مف اإلصالحات قبؿ سنة       
عدـ االىتماـ بالقطاع الخاص كتسريح العماؿ في   كىذا قد يككف مرده%29.5 إلى %19.8بحيث زاد مف 

فقد  الذم صادؼ إصدار القانكف المتعمؽ بترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 2001المؤسسات العمكمية ك بعد 
 . المكالي3-3 أنظر الشكؿ (ر.غ.ؽ) في معدالت البطالة بالمقارنة مع  حجـ ا تناقصلكحظ

                
. 45 ص2013 . الفصؿ األكؿ مف رسالة الماجستير لمطالبة3.1مف أعداد الباحثة باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ: المصدر              

                                                           
1

 HUGON Philipe, PAGES Naima, Ajustement Structurel Emploi Et Role Des Partenaire Sociaux En 

Afrique Froncophone, Les Cahiers de l’emploi et de la formation N°28,  CERDE/forum.Office internationale 

du travail, 1998,  p.44. 

تطور حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر كنسبة من الناتج الجمالي  3-3شكل 
 (2007-2000)حسب طريقة الديميمك 

 

 

2 
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 التي شيدت أكبر نسبة 2003 لحجـ االقتصاد غير الرسمي بعد سنة ا  يالحظ تراجع3-3انطالقا مف الشكؿ      
غير  كالتكظيؼ الرسمي قدرت مصالح التخطيط نسبة التشغيؿ ك انطالقا مف المعطيات السكانية %35.6تقدربػ 

 كلكحظ تزايد حصة التشغيؿ حيث ارتفع مف  ،الفالحة  كىذا خارج قطاع1996 سنة %ػ14: الرسمي في الجزائر بػػػػػ
صاحبو زيادة في ت كىذا يفسر بأف تزايد معدالت البطالة الرسمية 2003 سنة  %17.2 إلى  1992 سنة 13.8%

 أم أنو يستكعب الداخميف الجدد ما يعكس مركنتو في خمؽ الكظائؼ مقارنة باالقتصاد (ر.غ.ؽ)التشغيؿ في 
 بسبب انييار أسعار البتركؿ  2014بشكؿ ممفت خاصة منذ  (ر.غ.ؽ)كما تتكقع الباحثة زيادة حجـ  .الرسمي

 60 كاستمراره  فيالتراجع كالتأرجح الى غاية ثباتو عند مستكل 2016 دكالر في 31.3 دكالر لمبرميؿ إلى 113مف"
كانعكاس ئذلؾ عمى اإليرادات الجبائية كاحتياطات الصرؼ بتراجعيا إلى النصؼ كبالتالي تراجع  (2018)دكالر

 1 "% 26.7 إلى %10.5الناتج الكطني االجمالي ك زادت البطالة مف 

III. أشكال العمل غير الرسمي  

 عامؿ منيـ 900000يشغؿ قطاع التجارة ما يقارب حيث  (ر.غ.ؽ) العمؿ في  كتتنكع أشكاؿ  تتعدد          
 عامؿ 411000 ػػمقدر عددىـ بكاؿ كفيكمياؿعماؿ إلى جانب اؿ،  عامؿ594000أم  (ر.غ.ؽ) يعممكف في  66%

 %96بنسبة خياط  180000حرفة الخياطة ، %77بنسبة  بناء 02000ػ  كف بؤ،  بنا(ر.غ.ؽ) في  %87منيـ 
 مف أطباء % 18تككينان عاليان، حيث نجد   كيمتد إلى التخصصات التي تتطمب2 مف الميف كالحرؼ  ذلؾإلى غير

اآللي،   مف الميندسيف في اإلعالـ%15 مف الميندسيف المعمارييف، % 16ك األسناف في السكؽ غير الرسمية ،
  . مف المختصيف في الصحة% 4 مف األساتذة، ك% 5 مف الخبراء المحاسبيف، ك% 9 مف المحاميف، ك% 14ك

غير مصرح بيـ لدل 49%  بما نسبتو  كالعماؿ المؤقتيف(ر.غ.ؽ)األرقاـ نفسيا أف عددان كبيران مف عماؿ  كتؤكد
  بػػػالتجارة كاإلدارة العمكمية كالخدمات: العماؿ في القطاعات القانكنية عمى الضماف االجتماعي، كيتكزعمصالح 

 .  % 14.23كالصناعة  ،% 14.2البناء كاألشغاؿ العمكميةك ، % 18.1الزراعة ك % 53.4

 

 
                                                           

1
 www.trésor.economie.gouv.fr consulté le 26/02/2019 à11 :20) 

2
  

2
  Forum Des Chefs D’entreprises, Pour une Politique Globale Cohérente Pregnant en Charge les  Problématiqus  

liées a Louverture De l’économie  informel et a la distribution, Edittion FCE 2009 disponible sue  www.fce.dz consulté 

le (15/04/2018 à22 :45) , p45. 
    http://www.alrroya.com/node/15415 : ، مجمة الرؤية االقتصادية، متاح عمى المكقع عوائد القطاع الموازي في الجزائرعبد الكىاب بككركح،  .3

 .(21:10 عمى الساعة02/03/2015)شكىد بتاريخ 
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 بطالة الشباب واالقتصاد غير الرسمي :الفرع الثاني

 24 ك20 سنة ىـ األكثر عرضة لمبطالة ثـ تأتي الفئة بيف 20     تجدر اإلشارة إلى أف فئة الشباب األقؿ مف 
سنة، كيرجع ىذا إلى غياب التأىيؿ لدل ىذه الفئة مف الشباب، كما تصيب البطالة فئة حاممي الشيادات الذيف 

 مف الجنسيف عمييا يكضح نسبة البطالة حسب الشيادات المتحصؿ 4-3كالشكؿ، 1مف البطاليف %20يمثمكف 
. 2014سنة

             
Source : CNES : Rapport National Sur Le Développement Humain En Algérie 2013-2015 ".Quelle place 

pour les jeunesdans la perspective du développement humain durable en Algerie " conseil national  

économique et social et PNUD. P 105. . 

 سنة في جميع المستكيات ىف األكثر عرضة 29 ك25 يتضح أف اإلناث ما بيف 4-3مف الشكؿ            
، يمييا الذككر مف نفس المستكل بنسبة %26.5لمبطالة خاصة المتحصالت عمى شيادات التعميـ العالي بنسبة 

يالحظ انخفاض البطالة لدل الشباب دكف مؤىالت أك شيادات مقابؿ الشباب حاممي الشيادات الجامعية  ك21.1%
 بضعؼ قدرة القطاع الخاص أماـ عجز القطاع العاـ عمى التكظيؼ بسبب اليبكط يمكف تفسيرهك. مف الجنسيف ك

الحاد في أسعار المحركقات  إضافة إلى عدـ تكافؽ مخرجات المؤسسات التعميمية كالتككينية مع متطمبات سكؽ 
. رسمية بشكؿ أساسياؿقطاعات غير اؿلمعمؿ في مما يفتح المجاؿ كاسعا . العمؿ

 500000  كتتفاقـ حدة مشكؿ البطالة في الجزائر مع تفاقـ ظاىرة التسرب المدرسي بحيث يحصى سنكيا       
متسرب مدرسي كىذا العدد كبير خاصة كأف النظاـ التعميمي يغذم سكؽ العمؿ، كيالحظ بأف الفئات األقؿ مف 

                                                           
1
CNES : Rapport National Sur Le Développement Humain En Algérie2011-2013. Op.cit., p.34 

  (2014 ) سنة حسب الشهادة المتحصل عليها29-25نسبة بطالة الشباب بين :4-3شكل

 شهادة التعليم العالي شهادة التكوين المهني بدون شهادة

 ذكور

 إناث
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الي مكاؿ 5-3 كالشكؿ 1ىـ األكثر عرضة ليذه الظاىرة الذككر كما أف  أقصاىا فيياسنة تبمغ نسبة البطالة20
 .2015-2004يكضح تطكر البطالة بيف الشباب مف 

  
Source : CNES : Rapport national sur le développement humain en Algérie 2013-2015 ".Quelle place pour 

les jeunesdans la perspective du développement humain durable en Algerie " conseil national  économique et 

social et PNUD. P.105. 

 ثـ بدأ بالزيادة بعد ىذه 2013 خذ بالتراجع إلى غاية سنةأ يتضح أف اتجاه تطكر نسبة البطالة 5-3     مف الشكؿ
كيرجع ذلؾ تأثيرات ترجع أسعار البتركؿ كضعؼ آداء االقتصاد االرتباطو بالمحركقات كارتفاع عدد طالبي السنة 
 سنة،  في حيف استقرت نسبة البطالة اإلجمالية 19-16كيالحظ أف أكبر نسبة بطالة بيف الشباب ىـ مف فئةالعمؿ 
  * 2015 سنة 11.2%عند 

    عمى االقتصاد الجزائري  االقتصاد غير الرسميتحديات: لثالمطمب الثا

 كتمثؿ بدكرىا تحديات يجب أف تراعييا السياسات جزائرم عمى االقتصاد  عدة انعكاسات(ر.غ.ؽ) سّبب        
قد انحسرت حصة الشركات المحمية في السكؽ، مف جراء النشاطات الصناعية كالتجارية غير الرسمية لمحد منيا، فؿ

ككذا ارتفاع ظاىرة المنتجات المقمدة كما رافقيا مف عمميات تزكير لمفكاتير كخسارة الخزينة العامة لمداخيؿ مف جراء 
. التيرب الضريبي ككذا خسائر في حصيمة الضماف االجتماعي

 تراجع تنافسية المؤسسات المحمية المشروعة و غير  المنافسة: الفرع األول
ما ـ  توكعدـ تنافسيالقانكنية المنافسة غير   نتيجة%2.2نسبة نمك سمبية قدرت بػ  سجؿ القطاع الصناعي        
أسعارىا في السكؽ غير   ليغطي الطمب المتنامي عمى المنتجات الصناعية التي تراجعت(ر.غ.ؽ)لػ المجاؿفتح 

                                                           
1
 Ibid. p.58. 

*
 .CNES انضٌىاٌ انىطًُ نإلدصاء وانًجهس انىطًُ االلخصاصي واالجخًاعONSً أعلاويع األسظ فً االعخباع نالسخالف انذاصم بٍٍ  

 2015-2004تطور البطالة بين الشباب من  : 5-3شكل

 

 نسبة البطالة االجمالية
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التجارم،  الجمركية، كىي الممارسات التي امتدت لتشمؿ القطاع إلغاء الرسكـ الرسمية، مستفيدة مف رداءة نكعيتيا ك
لصالح كزارة المؤسسات الصغيرة  "ECOtochnics*"حسب دراسة قامت بيا ككالة  ك 1المتسـ بغياب الفكترة 

 ىي العائؽ األكؿ الذم يعترض عمؿ المؤسسات القانكنية أكضحت أف المنافسة غير 2007  سنةفي كالمتكسطة
 مف المؤسسات المصغرة تعتبر  %45 مف المؤسسات التجارية ك%66بحيث أف الجزائرية التجارية كالصناعية 

 .2 كعائؽ جد خطير عمى كجكدىا(ر.غ.ؽ)المنافسة غير المشركعة في 

الخسائر في حصيمة الضمان االجتماعي و الضرائب   تزايد :الفرع الثاني
كمنيا مف مس  منيا التي مست حصيمة الضماف االجتماعي، ك(ر.غ.ؽ)تنكعت الخسائر الناتجة عف         

 .اآلتيا في ـالضرائب كبيانو
I. الخسائر في حصيمة الضمان االجتماعي 

مف إيرادات  %20عدـ التصريح بالعماؿ تصؿ إلى  تتكبد ىيئات الضماف االجتماعي خسائر كبيرة نتيجة      
 كأماـ.  مميار دينار جزائرم120 إلى 60 ما بيف 2012سنة ىذه الخسائر قدرت الضماف االجتماعي صندكؽ 
 عمى 2001 لسنة األكؿ االجتماعي بإجراء تحقيؽ في السداسي لمضماف الكطني الصندكؽ قاـ ىذا الخطر ضخامة
 عدد إحصاء التحقيؽ ىذا مف المستخمصة عمؿ، كأكضحت المعمكمات رب  6096 بػ تعمقت كاليات 05 مستكل
 المحالت يمتمككف ال العمؿ أرباب نصؼ حكاليبينت الدراسة أف االجتماعي، ؼ الضماف إزاء المخالفات مف كبير
 كما أف  ثمثي ،(%5) بنسبة المؤقتيف تشغيؿ العماؿ مف جدا عالية نشاطاتيـ، ككجكد نسبة فييا يمارسكف التي

 لمضماف الكطني الصندكؽ كما بينت معاينات. المضمكف الكطني األجر دكف متدنية اأجكر يدفعكف العمؿ أرباب
. 3غير الرسمية السكؽ في االجتماعي أىمية كحجـ مقدار األمكاؿ المتيربة مف دفع االشتراكات، ككبر نسبة التشغيؿ

 في قطاع 1.021.000 منيا 4.272.000ككصؿ عدد األشخاص غير المنخرطيف في الضماف االجتماعي إلى 
. 4 مف التشغيؿ الكمي%49.7الزراعة ما يمثؿ  

 

 

                                                           
1

 .،  مجمة الرؤية االقتصادية، مرجع سابؽعوائد القطاع الموازي في الجزائرعبد الكىاب بككركح،  
*

(. 1989 )يعهض أبذاد الخصاصي جؼائغي أَشأ فً 
2
  Forum Des Chefs D’entreprises, Op.cit.,, ,p.15. 

3
 ..9.بىصالل عهً، يغجع سابك، ص 

4
 Forum Des Chefs D’entreprises ,Op.cit., p.43. 
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II. الخسائر في الضرائب 

 مف مجمكع الدخؿ أم %7 الخسائر  بمغت  فيما يتعمؽ بالخسائر في الضرائب كبشكؿ أساسي الضريبة عمى الدخؿ
 الخسائر التقريبية في حصيمة الضريبة عمى القيمة ت كقدر1. مميار دينار42 مميار دينار ك21ما يتراكح بيف 

 . 2. مميار دينار جزائرم22 مميار إلى 11 بيف (ر.غ.ؽ)المضافة الناتجة عف كجكد 

،  %66.3كمي بشكؿ  الضريبة  دفعأرباب العمؿ المتيربيف مف  في مجاؿ التيرب الضريبي بمغت نسبة         ك
كتزداد نسبة الذيف يتيربكف بشكؿ .  %74عدـ السداد خص بشكؿ أساسي  أصحاب األعماؿ الحرة بنسبة كما أف 

. 3 %90.8جزئي ككمي مف الضرائب لتصؿ إلى

III. عدم التسجيل في السجل التجاري 

   كصؿ عدد أرباب العمؿ المستقميف غير المسجميف في السجؿ التجارم حسب دراسة قاـ بيا الديكاف الكطني 
 .كىك رقـ ضخـ جدا  2.846.0004مف أصؿ  (%64.5 )2006لإلحصائيات عاـ 

 ياالقتصاد غير الرسمتزايد عوائد : الفرع الثالث

 مميار دكالر، 8.5بػ قدرتفي الجزائر  (ر.غ.ؽ)دراسة لػمنتدل رؤساء المؤسسات، أف عكائد  أظيرت      
كما  مميار دينار جزائرم ،600 مميار ك 300 بيف ت مف عكائد األسر الجزائرية المنتجة كتراكح% 17كتشكؿ 
إضافة إلى حجـ معامالت تجارية .5(2007) مف الناتج الداخمي الخاـ خارج قطاع المحركقات% 13يعادؿ 

مميار 35 فيما تجاكزت المبيعات غير المفكترة قيمة6(.2011) مف تعامالت السكؽ الرسمية%40بمغ حجميا
 الكتمة النقدية المكجكدة كالمتداكلة في االقتصاد  ك7(2005-2001)دكالرحسب ما صرحت بو مصالح المراقبة

  8.(2016)مميار دكالر31غير الرسمي كالتي تـ تقديرىا ب

                                                           
1
  Ibid., p.44. 

2
  Ibid., p43. 

3
 BELLACHE Youghourta, L’économie Informelle En Algérie, une approche par enquete auprès des 

ménages- le cas de Béjaia, Thèse de doctorat En Co-tutelle, Université de Béjaia et Université Paris-

Créteil(France),Faculté des Sciences Economiques, des Science de Gestion et des Science Commerciales, 

Béjaiapp,76-78. les.archives- ouverts.fr/doc/0059/38/12/Bellache2010 .pdf..consultée le23/02/2012 à15 :00 
4
 Ibid., p77. 

5
 Forum Des Chefs D’entreprises.Op.,cit,,pp.40-.41 

6
 .30، ص2011 دار جسكر لمنشر كالتكزيع، ، المحمدية،مقاالت في االقتصاد الجزائري"حريق الجسدمصيطفى بشير،  

7
 BOUZIDI Abdelmadjid, Op.cit.,p.250. 

. 14/10/2016 بتاريخ  www.elwassat.comجريدة الكسط شكىد عمى المكقع 8
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الثقيمة عمى االقتصاد الكطني كصعكبة إيجاد نمكذج لمنمك يقمع  (ر.غ.ؽ)        ما يمكف قكلو فيما يتعمؽ بآثار 
بالمؤسسة المصغرة التي تعد ركيزة التنمية، ىك ما ذكره االقتصادم بشير مصيطفى في محاكالت الدكلة النقاذ 

إف تناقضات االقتصاد الكطني بيف إكراىات السكؽ "االقتصاد الجزائرم المتسـ بالتناقض كالضبابية حيث ذكر 
نشاطات كنتيجة اختيارات اقتصادية غير محسكمة،  الكاسع الذم مازالت الحككمة تمارسو مف خالؿ المكازنة العامة

،  شديدةبيركقراطيةكمركزية كشفافية ناقصة في المعمكمات، كمؤسسات عائمية تائية بيف فرص النشاط، كمحتكرة، 
سكؽ تتداخؿ فيو عناصر المدرسة الكينزية ممثمة في اإلنفاؽ الحككمي كبعض مالمح الميبيرالية ممثمة في اقتصاد 

 ىي نفسيا العامؿ الذم  كاضحىذه الضبابية في تعريؼ نمكذج نمك. ق البعض باقتصاد البازارقسكؽ محتشـ يشب
مازاؿ يقمؿ مف جدكل المبادرة كانسياب رأس الماؿ المنتج كمازاؿ أيضا يحد مف ميؿ المتعامؿ االقتصادم إلى 

 ىذا التصريح يقكدنا إلى تسميط 1."المخاطرة في اقتصاد يتسـ باختيارات مترددة كتشريعات اقتصادية غير مستقرة
 .الضكء عمى بيئة األعماؿ التي تنشط فييا المؤسسة االقتصادية في الجزائر

 بظهور المؤسسات غير الرسمية بيئة األعمال في الجزائر وعالقتها :الرابعالمطمب 
لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كزيادة االستثمارات، تمت  ؿ تطكرمف   نظرا لما تمعبو بيئة األعماؿ في أم بمد      

االستعانة بتقارير ممارسة أنشطة األعماؿ التي يصدرىا البنؾ الدكلي مف خالؿ مؤشر ممارسة األعماؿ الذم يقيس 
 كالمتكسطة المحمية الصغيرة األعماؿ منشآت حياة بدكرة الصمة البيركقراطية ذات كاإلجراءات الحككمية اإلجراءات

. (ر.غ.ؽ)ةنشطأ ظيكر تفسير أسباب في تساعد التي العكامؿ الحجـ، مف جية كمف جية ثانية  يقيس مجمكعة
كسيتـ في ىذا المطمب عرض مؤشرات الكقت كالحركة ككاحدة مف ضمف مجمكعة مؤشرات ممارسة األعماؿ كىذا 

 . الرتباطيا بالدراسة
 (الوقت–عدد اإلجراءات ) مؤشر البدء في النشاط:الفرع األول
عدد مؤشر  :مؤشرات فرعية ىي (04 )ةفيما يمي تحميؿ لمؤشر البدء في النشاط الذم يضـ أربع         

الحد األدنى لرأس الماؿ مؤشر مستكفية بمجرد تسميـ المستند النيائي، كمؤشر الكقت ك اإلجراءات كالتي تعتبر
. التكمفة كنسبة مئكية مف متكسط الدخؿ بحيث ال يتـ إدراج الرشاكممؤشر المدفكع ك

I. (تسجيل الممكية) عدد إجراءات البدء في النشاط 
يعكس ىذا المؤشر تسجيؿ األنشطة         تـ أخذ عدد إجراءات تسجيؿ الممكية لعالقتيا المباشرة بالدراسة، ك

 لتمكيف المؤسسة المشترية مف ، الالزمة لقياـ مؤسسة األعماؿ بشراء عقار مف مؤسسة أخرل كنقؿ سند الممكية

                                                           
1

 .118-117.صص ، حريق الجسد ،مرجع سابق: مصيطفى بشير 
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 كقد بمغ عدد إجراءات **.استخدامو بطريقة آمنة في تكسعيا أك بيعو أك كضماف لمحصكؿ عمى قرض بنكي
 2018 حتى تقرير اثابت العدد  إجراءات كبقي10 ثـ تراجع إلى 2009 إجراء حسب تقرير 14تسجيؿ الممكية 

كالجزائر ىي أكثر الدكؿ تأخرا في تسجيؿ الممكية كأكثرىا عددا مف ناحية اإلجراءات إذا ما تمت مقارنتيا 
 تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ . إجراءات فقط4 اجراءات كتكنس 6 إجراءات كالمغرب 7مصر ببعض الدكؿ ؾ

 يكما كبمغت تكمفة تسجيؿ 55ستغرؽ الكقت الالـز لتسجيؿ الممكية ا فقد 2017في تقرير، أما 2018 لسنة
 .كالشكؿ المكالي يبرز عدد إجراءات البدء في النشاط التجارم في الجزائر كبعض الدكؿ 7.1الممكية بػػػ

 

       
: متاح عمى المكقع( 2018-2004) األعماؿ أنشطة األعماؿ مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة: المصدر

www.doingbusiness.org/data 10:15:  عمى الساعة22/02/2018 أطمع عميو بتاريخ .

 أعاله يالحظ أف الجزائر ىي األكثر عددا في مجاؿ عدد إجراءات البدء في النشاط بحيث 6-3 مف الشكؿ       
 ت حيث تقمص،2018  كالممفت لالنتباه أف ىذا العدد بقي ثابتا إلى غاية تقرير أنشطة األعماؿ لسنةا إجراء14بمغ 

 تـ تقميص إجرائيف فقط كنشير إلى أف سنغفكرة  (2018 إلى 2006مف ) سنة 13 أم طيمة 12اإلجراءات إلى 
الشكؿ أف عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء في الجزائر ، كما يالحظ مف  إجراءات فقط لبدء النشاط3تفرض 
 إجراءات في 8 إجراءات في إيرلندا ك9 في حيف بمغ 2018 إجراء كال يزاؿ عدد اإلجراءات نفسو في تقرير19بمغ  

                                                           
**

 انًخعهك  بشغوط يًاعست انُشاط انخجاعي انًع 2004غشج14 انًؤعر فً 08-04عًال بادكاو انماَىٌ  

 أيكٍ نهًسخثغ انمٍض فً انسجم انخجاعي صوٌ إنؼايٍت حبغٌغ وجىص يذم حجاعي ابانذضٌثت نإلعالو وانمٍض فً انسجم انخجاعفً 21ل وانًخًى سًٍا انًاصة 

  أصضعث وػاعة انخجاعة بالغ 2019أوث20

 يوضح عدد إجراءات البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية واستخراج تراخيص البناء 6-3شكل
2004-2018 
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تعتبر عدد إجراءات استخراج تراخيص  ك1العقارات  سنفغكرة ، كىذا نظرا لكجكد قكاعد مسجمة عف كؿ األراضي ك
 كالتكصيؿلبناء ا مكافقات)بػ البناء أك العقار مشكال نظرا التساميا بالتعقد كالطكؿ كالصعكبة كتتعمؽ ىذه اإلجراءات 

 مف مشاريع البناء في %80 إلى 60 كيشار إلى أف (بخدمات الكيرباء كالماء كالصرؼ الصحي كاالتصاالت
 لشدة التقصير في اإلشراؼ كالرقابة، كما كجد أف مؤسسات ك التعقيد بسببالبمداف النامية ىي بدكف تراخيص بناء 

 .2األعماؿ تكاجو عددا كبيرا مف قضايا الفساد في البمداف التي يعتبر استخراج تراخيص البناء فييا أمرا صعبا
II.   الوقت الالزم لبدء النشاط

الييئات  مع المتابعة مف قدر بأقؿ أحد اإلجراءات الستيفاء الزمنية المدة متكسط ىذا المقياس       يحسب
 كُيعتبر كاحد يكـ ىك إجراء كؿ كقت الستيفاء أقؿ أف كُيفترض .إضافية تكاليؼ أية كدكف الحككمية، كالمصالح

ذا .ةالصؿ ذم النيائي المستند عمى الشركة حصكؿ اإلجراء مكتمالن بمجرد  إكماؿ إجراء تسريع الممكف مف كاف كا 
  المكالي يبيف الكقت المستغرؽ لكؿ مف بدء النشاط 7-3شكؿ  كاؿ3األسرع اإلجراء اختيار يتـ إضافية، تكمفة مقابؿ

. كتسجيؿ الممكية كاستخراج تراخيص البناء مقدر بعدد األياـ

        
: متاح عمى المكقع( 2018-2004)مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ:    المصدر

www.doingbusiness.org/data 12:00:  عمى الساعة22/02/2018 أطمع عميو بتاريخ. 

 الكقت الالـز لبدء النشاط في الجزائر بقي نفسو منذ بداية صدكر تقارير أنشطة  يالحظ أف7-3مف الشكؿ   
 كىذا دليؿ عمى جمكد اإلجراءات 2018 يكما في تقرير20 يـك كتقمص إلى 25ممارسة األعماؿ كالمقدر بػ 

                                                           
 أطمع عميو بتاريخ www.doingbusiness.org/data: متاح عمى المكقع (2018-2004)قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 1

 .10:15:  عمى الساعة22/02/2017
 .17. ، ص .2011، مؤسسة التمكيؿ الدكلية، مجمكعة البنؾ الدكلي، 2010تقرير ممارسة أنشطة األعمال ، البنؾ الدكلي2
 .5. ، ص2012، مؤسسة التمكيؿ الدكلية،من اجل مساندة أصحاب األعمال"، 2011تقرير ممارسة أنشطة األعمال  البنؾ الدكلي، 3

 البناء الوقت المستغرق لكل من بدء النشاط وتسجيل الممكية واستخراج تراخيص: 7-3شكلال
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المرتبطة بيذا اإلجراء كيالحظ تسجيؿ انخفاض كاضح فيما يتعمؽ بعدد أياـ استخراج تراخيص البناء خاصة بعد 
 . يكما150 يكما إلى 250 إذ تراجعت مدة اإلجراء  مف 2015 كذلؾ لصدكر القانكف المنظـ لمبناء في 2014سنة 

يرتبط  الجيدة الحككمة ذات الفقيرة البمداف أياـ في عشرة بكاقع النشاط لبدء الكقت الالـز تخفيض    َكجدت دراسة أف
 عالقةىناؾ ك .1االستثمار معدؿ في مئكية نقطة 0.27 ك معدؿ النمك في مئكية نقطة 0.4 بنسبة زيادة بتحقيؽ

 .أخرل جية مف (ر.غ.ؽ) حجـ الفساد كزيادة معدالت كارتفاع جية النشاط مف بدء إجراءات ارتفاع ارتباط بيف
 2.(ر.غ.ؽ) في يعممكف معظميـ ألف نظران  الشباب كالنساء فئةعمى  خاصة بصكرة كالعكائؽ الحكاجز ىذه كتؤثر

 تكمفة البدء في النشاط: الفرع الثاني

     ألف الكقت كحده ال يكفي لمحكـ عمى اإلجراءات نستعيف بمؤشر التكمفة كالجدكؿ المكالي يكضح التكمفة الالزمة 
 .الستيفاء كؿ إجراء ك الحد األدنى لرأس الماؿ المدفكع

  التكمفة الالزمة الستيفاء كل إجراء و الحد األدنى لرأس المال الدفوع 6-3:جدول 
 ( مئوية من متوسط الدخل القومي لمفرد%: الوحدة)

سنوات تقارير  
ممارسة األعمال 

الحد األدنى التكمفة 
لرأس المال المدفوع 

طريقة األطمس باألسعار الجارية )متوسط دخل الفرد
 *(لمدوالر أمريكي

2004 16.3 73.2 2240.00 
2005 14.6 65.5 2700.00 
2006 12.4 55.1 3090.00 
2007 13.4 46.0 3580.00 
2008 13.2 45.2 4200.00 
2009 10.8 36.6 4270.00 
2010 12.1 31.0 4460.00 
2011 12.9 34.4 4580.00 
2013 12.1 27.2 4470.00 
2014 12.4 28.6 4110.00 
2015 11.0 24.1 5290.00 
2016 10.9 23.6 5340.00 
2017 11.00 00.00 4870.00 
2018 11.1 00.00 (2017)3960.00 

 www.doingbusiness.org/data: مف إعداد الباحثة استعماؿ قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ متاح عمى المكقع:   المصدر
 .https://data.albankaldawli.org/indicators/ consulte le :03/11/2018 à13 :45. 12:00 عمى 20/05/2018أطمع عميو بتاريخ 

                                                           
1
 World Bank Group, Doing Business2018’ Reforming to Create Jobs, world bank publications, washington, 

USA , available on( www.worldbank.org viseted 22/02/2018 at 15 :30)p.149 
2

 .11. ، مرجع سابؽ، ص(2010)تقرير ممارسة أنشطة األعمال البنؾ الدكلي ،  
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 يالحظ أف التكمفة الالزمة الستيفاء كؿ إجراء مف اإلجراءات القانكنية الالزمة لتأسيس مؤسسة 6-3 مف الجدكؿ    
 مف متكسط الدخؿ الكطني لمفرد في الجزائر متضمنة بذلؾ جميع الرسـك المتعمقة بالخدمات %16.3األعماؿ بمغت 

. 2018  في تقرير %11.1كىذه النسبة في تراجع حتى كصمت  القانكنية 
 مف متكسط دخؿ الفرد الجزائرم كىي النسبة التي  %34.3 أما بالنسبة  لمحد األدنى لرأس الماؿ المدفكع فبمغ 

 إجراءات قبؿ العقارم، كالتكثيؽ الشير مصمحة أك البنؾ لدل يكدعيا األعماؿ أف منشأة صاحب عمى يتعيف
 2018كصمت ىذه النسبة إلى الصفر في تقرير  ك التأسيس بعد ىرأش( 03) ثالثة إلى تصؿ كلمدة التسجيؿ،
.  يكضح تكمفة التسجيؿ كاستخراج التراخيص8-3كالشكؿ 

 

           
 14:00 عمى 03/11/2018 أطمع عميو بتاريخ www.doingbusiness.org/dataمف إعداد الباحثة  باالعتماد عمى : المصدر

 يالحظ مف حيث تكمفة تسجيؿ الممكية كالبدء في النشاط  كجكد تراجع بطيء كبقيت ثابتة في الفترة 8-3مف الشكؿ 
 مع تسجيؿ تراجع كاضح في تكمفة استخراج تراخيص البناء كيرجع ذلؾ إلى تقميص آجاؿ 2018 إلى 2008مف 

معالجة طمبات رخص البناء، مف خالؿ كضع آجاؿ قانكنية تتعمؽ بعمميات طمب التراخيص، كفي مجاؿ التكصيؿ 
بالكيرباء تكجيت نحك النجاعة في التمكيف كتحسيف شفافية التكصيؿ بالكيرباء عف طريؽ نشر جداكؿ متعمقة 

بتسعيرات االستيالؾ عمى مستكل مكاقع المصالح المتخصصة إال أف ذلؾ لـ يؤثر عمى التكمفة الكمية لمنشاط بدليؿ 
.  بقائيا ثابتة مع انخفاضيا ما يفسر بأف تكمفة تراخيص البناء مقارنة بالتكمفة اإلجمالية لبدء النشاط قميمة جدا

    تكمفة التسجيل واستخراج التراخيص:8-3شكل     
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 كىي تتذيؿ ترتيب 2004   تجدر اإلشارة إلى أف الجزائر منذ بداية صدكر تقارير أنشطة ممارسة األعماؿ سنة  
 مع 2018إلى2006نشطة األعماؿ مف أالدكؿ كالشكؿ التالي يكضح ترتيب الجزائر حسب سنكات صدكر تقارير 

. بعض الدكؿ
  مع بعض الدول2018إلى2006 ترتيب الجزائر حسب  تقارير ممارسة أنشطة األعمال من 9-3شكل     

        
 www.doingbusiness.org/data : عمى المكقع2018 إلى 2006إعداد الباحثة باالستعانة بتقارير ممارسة أنشطة األعماؿ مف من : المصدر

 فيما يتعمؽ بمؤشر ممارسة أنشطة  السنكم  الجزائرالتراجع الكاضع في ترتيبيالحظ  9-3مف الشكؿ      
األعماؿ بالمقارنة مع نظيرتيا  كتكنس ك المغرب كمصر كىذا يدؿ عمى أف اإلصالحات التي تقكـ بيا الجزائر في 

 في الجزائر حيف نجد أف امجاؿ تحسيف مناخ االستثمار  لـ تأت بالنتائج المنشكدة كما زاؿ مناخ االستثمار صعب
  . المراتب منذ بداية صدكر التقاريرسنغفكرة تحتؿ 

نظرة عن تكمفة عوامل االنتاج التي تتحممها مؤسسة اقتصادية رسمية  : الفرع الثالث
مف المفيد مف الناحية العممية معرفة تكمفة عكامؿ االنتاج التي تتحمميا أم مؤسسة اقتصادية جزائرية رسمية        

ستيالؾ الكحدكم لكؿ مف الغاز كالكيرباء ك الكقكد ك الماء اإلكسنرل ذلؾ مف خالؿ تسميط الضكء عمى أسعار 
.  المدمج7-3كؿ كضحو الجدمحسب ما 
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 تكمفة الغاز: 1-7-3جدول 
اإلتاوة التعيين 

شهريا /دج
سعر القوة  

 يساع/كيمواط/شهريا/دج
سعر الطاقة المستهمكة 

حراري /كيمو دج
الصناعات المتوسطة المستهمكة 

لمغاز ذو الضغط المتوسط  
788.23 3.02 42.83 

المنازل المستهمكة لمغاز ذو 
الضغط المنخفض 

28.50 1.188 33.87 

  .11:00:عمى الساعة18/02/2018:   عف شركة الكطنية سكنمغاز بتاريخ www.andi.dz/index.php/ar/coutsمكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : المصدر
 تكمفة الكهرباء: 2-7-3جدول                                         

كيمواط /شهري/سعر القوة دجشهريا /اإلتاوة دجالتعيين 
ساعي المعد لالستهالك  

سعر الطاقة المستهمكة 
حراري /كيمو دج

الطاقة ذو الضغط 
الممتوسط 

38673.35 25.38 872.02 

  11:00: عمى الساعة18/02/2018:  عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ www.andi.dz/index.php/ar/coutsمكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : المصدر

 تكمفة الوقود: 3-7-3دول ج
سعر البيع لممستهمك دج كل الرسوم الوحدة المنتوج 

 35.72لتر البنزين الممتاز 
 32.69لتر  البنزين العادي 

 35.33لتر البنزين دون رصاص  
 9.00لتر الغاز المميع 

 20.42لتر المازوت 
 11:00:عمى الساعة18/02/2018:   عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ www.andi.dz/index.php/ar/coutsمكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : المصدر

 تكمفة الماء:4-7-3:جدول رقم

 
 
 
 
 
    11:00:عمى الساعة18/02/2018:   عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ www.andi.dz/index.php/ar/coutsمكقع الككالة الكطنية لتطكير االستثمار : لمصدرا

                                                           
*

 حجضع اإلشاعة أَّ نكم يُطمت إلهًٍٍت حعغٌفت ساصت بها  

( 3م/دج)سعر المستخدم *معامالت  التعريفةفئة المستهمكين 
 1.0 1.0العائالت  
 3.25 3.25الحرفيين  

 6.5 6.5الوحدات الصناعية والسياحية 
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 ما يمكف أف يتحممو صاحب مؤسسة رسمية كأعباء بالتكمفة لمعرفةتمت اإلشارة إلى ىذه الجداكؿ          ك
 استفادة الكحدات االقتصادية غير الرسمية إذا كانت تمارس يالحظالكحدكية مف خدمات البنية التحتية ككيؼ 

  .؟الماء كالكيرباءتكمفة  أك التعريفة خاصة ما تعمؽ باإلتاكة كيؼ ليا أف تستفيد مف ىامش ؟نشاطيا في البيكت
   مما سبؽ يمكف القكؿ أف التفاعؿ بيف االقتصاد الرسمي كاالقتصاد غير الرسمي جعؿ مف السياسات المخصصة 

 .لممؤسسات االقتصادية الرسمية تؤثر عمى تكجو المؤسسات المكجكدة في االقتصاد غير الرسمي
 اتجاهات اإلصالح لتحسين مناخ المؤسسات الصغيرة والحد من االقتصاد غير الرسمي :ثانيالمبحث ال

 كلعؿ قدـك الخبير االقتصادم دم سكتك ،اتفاىتمت الجزائر باالقتصاد غير الرسمي في بداية سنكات األلفي     
عزمت الجزائر عمى اتخاذ جممة مف  كما يعد بادرة لمحاكلة حؿ المشكؿ في الجزائر، 2012إلى الجزائر سنة

تقميص السكؽ غير  كالتقميؿ مف المعامالت غير الرسمية مف خالؿ العمؿ عمىالتدابير لتحسيف مناخ األعماؿ 
قامة ىياكؿ داعمة  الرسمية كتطكير المنافسة كتبني إستراتيجية في مجاؿ مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة كا 

 .كاستراتيجيات لترقية كتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
  وتطوير المنافسة ودعم النمو  غير الرسمية تقميص السوق:المطمب األول

 اتخذت الجزائر جممة مف اإلجراءات كالمبادرات  كتطكير المنافسة كدعـ النمك غير الرسميةتقميص السكؽ     ؿ
كالتي تعتبر جريئة  إلى جانب العمؿ عمى إلزامية استخداـ كسائؿ الدفع الكتابية بقكة القانكف كسيتـ شرحيا في 

 . اآلتي

 تقميص السوق غير الرسمية:     الفرع األول
 قامت السمطات العمكمية بالتعاكف مع السمطات المحمية بإدراج ، األسكاؽ غير الرسمية بيدؼ تأطير          

 المبادرة الكاجب اإلستعجالية فضاءات في إطار منظـ يتكافؽ مع التشريعات السارية ككاف مف ضمف اإلجراءات
 : 1بيا
I. مداخؿ العمارات،  غير الرسمية التجارية النشاطات مستكاىا عمى تمارس التي األماكف كبدقة إحصاء 

 األسكاؽ المساجد، داخؿ محيطات مكاقؼ السيارات، الكاسعة، كاألرضيات الساحات األزقة، الشكارع،
 .(فالمسافرم محطات كخارجيا، المنظمة

II.   ات غير الرسميةءمساحة أماكف الفضا تقدير. 
III. المنتكجات المسكقة كطبيعة الممارسة غير الرسمية التجارية النشاطات أىـ عرفةـ. 

                                                           
1

 عمى الساعة 27/08/2016:تاريخ التحميؿwww.comerce.gov.dzمتاح عمى  أماـ المجنة االقتصادية بمجمس األمة  "بختي بمعايب"كممة كزير التجارة 
17:20 
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IV. عدـ حالة كفي التجارية غير الرسمية النشاطات يمارسكف الذيف المتدخميف ىكية أمكف، إف كتحديد، إحصاء 
 .األماكف  ىذه مستكل يكميان عمى الناشطيف المتدخميف عدد تقدير ذلؾ، مف التمكف

 :جريئة بيدؼ القياـ بإجراءات البمدية الشعبية المجالس عمى يستكجب العمميات، ىذه مف االنتياء عند  
 حسب الكطني، كالدرؾ الكطني األمف مصالح مف بدعـ رسمية غير بطريقة المشغكلة الفضاءات إجالء .1

 الحالة؛
 بعد الشرعية التجارية األماكف في الفضاءات ىذه مستكل عمى المتدخميف المتاحة، لإلمكانات كفقان  إدماج، .2

 .التجارم السجؿ في قيدىـ
 عرض كيفضمكف المغطاة  األسكاؽ داخؿ لمعرض مربعات يممككف الذيف التجار مع التعامؿ في الصرامة .3

 الجمعيات المينية أشير إلى الدكر الذم يمكف أف تمعبواإلجراءات ىذه مع بالمكازاة ك محيطيا في سمعيـ
    .العممية ىذه إنجاح في المستيمؾ حماية كجمعيات

بيدؼ تنظيـ األسكاؽ غير الرسمية في الجزائر كالقضاء عمييا زار االقتصادم دم سكتك مجددا كدائما ك         
CARE بدعكة مف نادم 2015الجزائر سنة 

 Formaliser" بعنكاف رسممة االقتصاد غير الرسميندكة في إطار *

l’économie informelle "الطابع إضفاء أيف تمت مناقشة قضية "يختي بمعايب"كالتقى مع كزير التجارة الجزائرم 
 أرقاـ محددة عف حجـ االقتصاد غير الرسمي لديو  بحيث أشار إلى أف ليس ،الرسمي كتنظيـ األسكاؽ غير الرسمية

ف األقمية ىي التي تمثؿ الصفة أ ك%85 إلى 70ف بالمقارنة مع الدكؿ المجاكرة كتكنس كليبيا فيبمغ ؾفي الجزائر ؿ
 كبالنسبة لألسكاؽ الفكضكية فإف إزالة ىذه األسكاؽ يجب أف يكاكب مدة إقامة أسكاؽ جديدة إال أف ىذه الرسمية 

أكليما يتمثؿ في العقار كالثاني يتمثؿ في إقامة األسكاؽ الرسمية خارج : العممية تتـ بشكؿ بطيء بسبب مشكميف
. 1 ما يدفع لمدخكؿ مف جديد في حمقة بناء أسكاؽ غير رسمية، كىكالمناطؽ الحضرية

 فبدؿ ، كتجدر اإلشارة إلى أف خصكصية بعض األسكاؽ غير المنظمة تجعؿ مف األفضؿ تقبميا كما ىي   
كحسب ممثؿ    2مف غمقيا يتـ مثال تنظيميا مف خالؿ تصريحات تقدميا البمديات مثال ألصحاب ىذه األسكاؽ

 سكؽ 676 سكؽ أيف تـ إنشاء 872 سكؽ غير رسمية في الجزائر نظـ منيا 14000كزارة التجارة فإف ىناؾ 

                                                           
*

 CARE اسخصاع نـ : Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise 
1
 Interview avec l’economiste  Hernando de Soto,interrogé par Ihsan El Kadi et Hassan Haddouch 

15/12/2015,Alger, , Radio.Meghreb , disponible sur youtub  téléchargé le :04/01/2016.      
2

 عمى 27/02/2015:  رئيس الفيديرالية الجزائرية لممستيمكيف شكىدت بتاريخ: حساف منكر .،تأطير ومراقبة اإلقتصاد الموازي: حصة تمفزيكنية TVقناة النيار  
 .19:00الساعة 
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غير   تاجر42000كما تـ إحصاء .  مميار دينار جزائرم22 سكؽ مغطى بكمفة إجمالية بمغت 291مجاكر ك
 .1ر تاج19000رسمي تـ تسكية كضعية 

  لحل مشكل الممكية إقامة سوق لمعقار وتسوية وضعية البنايات غير الرسمية:الفرع الثاني

بغرض حؿ مشكؿ العقار الذم يعتبر أىـ عقبة تعترض طريؽ االستثمار تـ إنشاء الككالة الكطنية           
  تابعة لكزارة الصناعة كالمناجـ بيدؼ إقامة سكؽ لمعقار كترقية كتسيير (ANIREF)لمكساطة كالضبط العقارم

الممتمكات المكجية لالستثمار بحيث يزكد سكؽ العقار في الجزائر بمختمؼ المعمكمات حكؿ العرض العقارم 
. 2االقتصادم كيقدـ مؤشرات بشأف الطمب المتكقع حكلو

 15-08كلمحد مف فكضى العمراف كمف البنايات غير المشركعة في الجزائر قامت الدكلة بإصدار قانكف        
تماـ إنجازىا، كييدؼ باألساس إلى كضع حد 2008يكليك20المؤرخ في   كالذم يحدد قكاعد مطابقة البنايات كا 

 إلى جانب 2008لحاالت عدـ إنياء البنايات كتحقيؽ مطابقة البنايات المنجزة أك التي في طكر اإلنجاز قبؿ سنة 
تحديد شركط شغؿ كاستغالؿ البنايات كتأسيس تدابير ردعية في مجاؿ احتراـ قكاعد العمراف، كما يدخؿ في مفيـك 

ىذا القانكف كؿ منشأة يكجو استعمميا لمتجييز أك النشاط التجارم أك اإلنتاج الصناعي كالتقميدم أك اإلنتاج الفالحي 
كيمنع القانكف تشييد أم بناية دكف الحصكؿ عمى رخصة لمبناء كلتسكية كضعية المبنى المشيد قبؿ . أك الخدمات

 عمى صاحب البناية أك المنشاة حسب نص ىذا القانكف  بالتصريح عف البناية غير المشركعة مف خالؿ 2008سنة
تشكيؿ ممؼ مرفؽ بطمب تحقيؽ المطابقة يقدـ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم المختص إقميميا أيف تقـك 

المصالح التقنية التابعة لمبمدية بعد التحقيؽ الميداني بإرساؿ محضر مف التحقيؽ مع ممؼ التصريح  إلى لجنة  
كتجدر اإلشارة . الدائرة المكمفة بالبت في تحقيؽ مطابقات البنايات ككيفيات سيرىا، أيف تقـك بمنح سندات التسكية

 3. سنكات أخرل3 ثـ مددت إلى 2008إلى أف آجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف كانت محددة بخمس سنكات ابتداء مف 

   كما تـ إصالح المنظكمة التشريعية التي تخضع ليا شركط كترتيبات الحصكؿ عمى االمتيازات كاألراضي        
.  2015التابعة ألمالؾ الدكلة المكجية إلنجاز مشاريع استثمارية في إطار قانكف المالية التكميمي لسنة

      ىذا في إطار تأطير األسكاؽ غير الرسمية أما في مجاؿ التعامالت المالية كالتجارية فقد قامت الدكلة بإلزاـ 
. المتعامميف باستخداـ كسائؿ الدفع الكتابية
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 .يضٌغ انضعاساث و االسخشغاف بىػاعة انخجاعة:دجً عبض انُىع: َفس انًغجع عٍ حصغٌخ انسٍض 

 
2

. 14:23:  عهى انساعت118/05/2018:  اطهع عهٍّ بخاعٌز www.aniref.dz/index.ph: انًىلع انغسًً نهىكانت انىطٍُت نهىساطت وانضبظ انعماعي 
3

، 2015ٌىنٍى20، 44، انجغٌضة انغسًٍت انعضص الوحدد لقىاعد هطابقت البٌاياث وإتوام إًجازها15-08القاًىى رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت ،  

 .04-02-01-انًىاص 12/05/2018: أطهع عهٍّ بخاعٌز  www.joradp.dzيخاح عهى 
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  لمحد من تداول العممة خارج القنوات الرسمية استخدام وسائل الدفع الكتابية: لثالفرع الثا
سف تشريعات تـ   خارج القنكات الرسمية كمكافحة تبييض األمكاؿ، سعيا لمحد مف تداكؿ العمالت الكرقية       

لمتعمؽ بالكقاية مف تبيض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ا ك2005 فبراير6 المؤرخ في 05-01منيا القانكف رقـ
 تحديد الحد المطبؽ عمى عمميات الدفع التي يجب أف تتـ بكسائؿ الدفع كعف طريؽ  إلى ىدؼ حيثكمكافحتيما

القنكات البنكية ك المالية، حيث تـ إلزاـ المتعامميف العمكمييف كالخكاص بتسكية التبادالت كالفكاتير كالديكف بكاسطة 
. صؾ، التحكيؿ، بطاقة الدفع، االقتطاع، السفتجة، سند ألمر ككؿ كسيمة دفع كتابية أخرل: كسائؿ الدفع التالية

 حسب  ما جاء في  دينار جزائرم(دج 50000) ألؼيفبحيث شممت في البداية العمميات التي تتجاكز خمس
دج في (500000) لتفكؽ قيمتيا خمسمائة ألؼ2005نكفمبر14 المؤرخ في 05-442المرسـك التنفيذم رقـ 
 ثـ في المرسـك ،لتشمؿ عمميات الدفع الجزئي لمديف 2010 يكليك13 المؤرخ في 10-181المرسـك التنفيذم رقـ

:   تـ تحديد الحاالت التي يككف فييا الدفع إلزاميا كىي 2015يكليك16 المؤرخ في15-135التنفيذم رقـ
 .عقارات التي تككف قيمتيا تساكم أك تفكؽ خمسة مالييف ديناراؿشراء  -
 شراء بعض المنقكالت التي تفكؽ قيمتيا مميكف دينار -
كؿ عممية دفع تساكم أك تفكؽ كاحد مميكف دينار التي تتـ لتسديد الخدمات التي يقدميا كؿ شخص طبيعي  -

 .أك معنكم يمارس نشاط غير ذلؾ النشاط الذم تمارسو المؤسسات المالية
الجبائي اإلرادي لتعبئة الموارد المالية الموجودة في االقتصاد غير الرسمي االمتثال : الفرع الرابع 

تعبئة المكارد المكجكدة في االقتصاد غير الرسمي كتشجيع المقاكؿ غير الرسمي عمى بدء نشاطو في   بيدؼ       
. السكؽ الرسمي أكجد برنامج االمتثاؿ الجبائي اإلرادم كاستحدثت الضريبة الجافية الكحيدة

I.  اإلراديالجبائيبرنامج االمتثال  

 اإلرادم أساسا إلى تعبئة المكارد المالية المكجكدة في االقتصاد غير الرسمي قصد االمتثاؿييدؼ برنامج      
تمكيؿ االستثمارات المنتجة كتشجيع المتعامميف االقتصادييف كالمكاطنيف عمى االنضماـ بصفة تدريجية إلى 

  2016ديسمبر31 عمى أف ينتيي بتاريخ2015 أكت02كانطمؽ ىذا البرنامج بتاريخ   1.االقتصاد الرسمي
بحيث يتعيف عمى األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف إيداع أمكاليـ لدل البنكؾ مع  .2017كتمدد إلى نياية 

  . كفي المقابؿ يتـ تقديـ شيادة تسكية جبائية لممكتتب %7دفع رسـ جزافي محرر بمعدؿ
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 .2016 مارس31 إلى27مف  بسكرة، أبكب مفتكحة حكؿ اإلدارة الجبائية ": برنامج اإلمتثال الجبائي اإلرادي"كزارة المالية، المديرية العاـ لمضرائب 
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 1 ا ضعيؼاألؼ مكاطف كيعتبر رقـ250بمغ عدد المكاطنيف الذيف تـ استقطابيـ في إطار ىذا البرنامج     ك
فقداف ثقة المكاطف في البنؾ في ظؿ البيركقراطية كغياب الضمانات  كيرجئ البعض ضعؼ ىذا الرقـ إلى

 في ا أدل إلى التفكيرـالمصرفية كتـ التفكير في ىذا البرنامج نظرا لتراجع مداخيؿ عائدات الجزائر مف البتركؿ 
 كؿ المكارد المكجكدة في الداخؿ خاصة الكتمة النقدية المكجكدة امتصاص أك ،االستدانة الخارجية كحؿ

 2.،كما أف ىناؾ مف اقترح تغيير العممةمميار دكالر31كالمتداكلة في االقتصاد غير الرسمي كالتي تـ تقديرىا ب

  %7كعف مدل فعالية عممية سحب الكتمة النقدية المكجكدة في السكؽ غير الرسمي بفائدة تقدر ب        
 أف الحكـ عمى فعالية ىذا اإلجراء يككف مف خالؿ االتصاؿ بأصحاب ىذه األمكاؿ "كدم سكت"يشير 

(contacter les informelles) أساسيا صياغة   يمكف عمى، كالتيألنيـ ىـ مف يممؾ الحمكؿ التي يركنيا مناسبة
 3.قكانيف أك إجراءات إدارية مالئمة كناجعة في نفس الكقت

II. الضريبة الجزافية الوحيدة( (IFU 

 الضريبة الجزافية الكحيدة محؿ الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي كالضريبة عمى أرباح الشركات       جاءت
 الجزافية الضريبة نظاـ يطبؽؿك. كتغطي زيادة عمييما الرسـ عمى القيمة المضافة كالرسـ عمى النشاط الميني

 أك حرفيا أك تجاريا صناعيا أك نشاطا يمارس ، أك تعاكنية شركة معنكم، أك شخص طبيعي عمى كؿ الكحيدة
 .دج 30.000.000  ردينا مميكف ثالثيف السنكم رقـ األعماؿ يتجاكز ال بحيث تجارية، غير مينة

 ك مشاريع، ينجزكف أك أنشطة الذيف يمارسكف لمستثمركفا  الكحيدة الجزافية لمضريبة يخضع          ك
 القرض لدعـ الصندكؽ الكطني "أك" الشباب تشغيؿ لدعـ الكطني الصندكؽ "مف دعـ لالستفادة لمؤىمكفا

 دينار ثالثيف مميكف السنكم ـقأعماؿ رقـ يتجاكز ال الذيف ك البطالة لىلمتأميف ع الكطني الصندكؽ "أك" مصغراؿ
 تاريخ مف  ابتداء الجزافية الكحيدة الضريبة لنظاـ الجدد بالضريبة المكمفكف يخضع ك دج 30.000.000 

 4 .نشاطيـ انطالؽ

ك يمكف القكؿ إف ىذا القانكف يعبر عف رغبة الدكلة في ضبط التعامالت التجارية التي يغمب عمييا التعامؿ 
. النقدم، كالذم يفتح الباب كاسعا لمفساد

                                                           
عبد القادر تاج الديف، مسؤكؿ الشؤكف القانكنية  كالتشريعات في كزارة المالية حصة  .،تأطير ومراقبة اإلقتصاد الموازي: حصة تمفزيكنية TV قناة النيار 1

  27/02/2015تمفزيكنية 
 .11:00عمى الساعة14/10/2016بتاريخ شكىد   www.elwassat.com عمى المكقعمتاحجريدة الكسط  2

3
 Interview avec l’economiste  Hernando de Soto,interrogé par Ihsan El Kadi et Hassan Haddouch 

15/12/2015,Alger, , Radio.Meghreb , visiter sur youtub le :04/01/2016.      
4

  .2017الضريبة الجزافية الكحيدة مجاؿ التطبيؽ، نشرة "كزارة المالية، المديرية العامة لمضرائب، مديرية العالقات العمكمية كاالتصاؿ 
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 اإلستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة  :المطمب الثاني
        إف أم إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، ال بد أف تبدأ باالعتراؼ الصريح بكجكد الظاىرة، كتجمى ذلؾ في 

 المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بالكقاية مف كالفساد 2006فيفرم 20 المؤرخ في 06-01قانكف رقـ الجزائر مف خالؿ 
. كمكافحتو

 في القطاع الخاص   المتعمق بالوقاية من والفساد ومكافحته06-01 قانون رقم :الفرع األول
 إلى دعـ التدابير الرامية إلى الكقاية مف ،المتعمؽ بالكقاية مف كالفساد كمكافحتو 06-01القانكف رقـ ييدؼ         

نشاء إ تـ في إطاره  ، كقد1الفساد كمكافحتو كتعزيز النزاىة كالمسؤكلية كالشفافية في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص
  كييئة إدارية 413-06بمكجب مرسـك رئاسي رقـ . الييئة الكطنية المكمفة بالكقاية مف جرائـ الفساد كمكافحتو

مستقمة تجسد مبادئ القانكف كتقدـ التكجييات باعتبارىا ىيئة استشارية لكؿ شخص كىيئة عمكمية كتتعاكف مع 
ككييئة رقابية ككقائية مف خالؿ استغالؿ كؿ  جميع القطاعات العامة كالخاصة في إعداد قكاعد أخالقيات المينة

 . 2الكقاية منو معمكمة تسيـ في الكشؼ عف أعماؿ الفساد ك
كلمنع ضمكع القطاع الخاص بشكؿ أساسي في الفساد اتخذت تدابير كجزاءات تأديبية كردعية  تنص عمى          

كضع إجراءات كمعايير لمحفاظ عمى النزاىة بما في ذلؾ مدكنات قكاعد السمكؾ لمكقاية مف تعارض المصالح، إلى 
 كالعمؿ بالمعايير المحاسبية التي تمنع مسؾ حسابات خارج  الخاصة،جانب تدقيؽ داخمي لحسابات المؤسسات

جراء   انتياء العمدم لمستندات محاسبية قبؿ اإلتالؼدكف تدكينيا كتسجيؿ نفقات كىمية أك حسابات، الدفاتر كا 
   3.اآلجاؿ المنصكص عمييا

: كالتنظيمي لمكافحة الفساد تـ تحديد كتعريؼ المخالفات الممثمة في باإلضافة إلى الجانب التشريعي  
االختالس، استغالؿ النفكذ، الرشكة في الصفقات العمكمية، االبتزاز، رشكة أعكاف عمكمييف أجانب كمكظفيف في 

  .4الييئات العامة، استغالؿ منصب، اإلثراء غير المشركع، عرقمة السير الحسف لمعدالة

 مؤسسات غايتيا اختيار كفي المادة التاسعة منو تمت اإلشارة إلى 2016اإلشارة إلى أنو في دستكر  كتجدر
 أك الرشكة، أك التجارة غير المشركعة أك التعسؼ، االختالسحماية االقتصاد مف أم شكؿ مف أشكاؿ التالعب أك 

 .كبالتالي فالرشكة حاربيا الدستكر في المقاـ األكؿ1.أك االستحكاذ، أك المصادرة غير المشركعة

                                                           
1

، الديكاف الكطني لألشغاؿ التربكية ، الطبعة  يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحته01-06قانون رقم الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،كزارة العدؿ،  
 .9.  كص3. ، ص2006األكلى، 

 .254-253زكزك زكليخة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 2
 .129،ص2014، الطبعة الثانية، الجزائر،اإلطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائرالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو،  3
 16-13ص، -المرجع السابؽ، ص 4



   االقتصاد غير الرسميوتحديات واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية:  الثالث الفصل

154 
 

في مجال محاربة الرشوة : الثانيالفرع 

 بينيا كبيف القطاع لمثقة كنزاىة اإلدارة اتجو المشرع الجزائرم إلى تجريـ الرشكة لما ينطكم عمييا مف إىدار     
 أنو يعاقب كؿ ل مف قانكف مكافحة الفساد عؿ25 كجاء في نص المادة الخاص كأصحاب المؤسسات االقتصادية،

ك كياف أمكظؼ طمب أك قبؿ بشكؿ مباشر اك غير مباشر مزية غير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح شخص آخر 
( 02)آخر آلداء عمؿ، أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو بحيث يعاقب المكظؼ العمكمي بالحبس مف سنتيف

 2.دج1.000.000دج إلى200.000سنكات كغرامة مف  (10)إلى عشر

 مف قانكف العقكبات إلى غرامة 18كما كيتعرض الشخص المعنكم المداف بجريمة الرشكة  المقدرة في المادة      
مرات الحد األقصى لمغرامة المقررة لمجريمة عندما يككف مرتكبيا الشخص  (05)إلى خمس (01)تساكم مرة

 إلى جانب غمؽ المؤسسة أك فرع مف فركعيا كالمنع مف 3دج5.000.000إلى 1.000.000الطبيعي أم مابيف 
 سنكات، كمصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الرشكة، 5مزاكلة النشاط الميني أك االجتماعي لمدة ال تتجاكز 

  4كما أف جريمة الرشكة ال تسقط بالتقادـ .ناىيؾ عف تعميؽ كنشر حكـ اإلدانة، ككضع تحت الحراسة 

        كبيذه اإلجراءات يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ يبخؿ بسف النصكص التشريعية التي تحارب كؿ أشكؿ 
 .الفساد كمكافحة الرشكة التي يمكف أف تعيؽ عمؿ المؤسسات االقتصادية خاصة المصغرة كالصغيرة كالمتكسطة

  التدابير القانونية والتنظيمية الداعمة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطمب الثالث
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة باالىتماـ منذ بداية التسعينات، كتدعـ ىذا االىتماـ مف الخالؿ        

القكانيف التي تيدؼ لترقية ىذه المؤسسات باعتبارىا عصب التنمية، كيتناكؿ ىذا المطمب التدابير القانكنية الخاصة 
 .إلنشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ككذالؾ مختمؼ التدابير الالزمة لدعميا ككذا اآلليات المخصصة لذلؾ

  الخاصة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطةالتدابير القانونية :الفرع األول
بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالرغـ مف األىمية التي حظي بيا منذ بداية التسعينات كالتي     

 إال أف اإلطار القانكني ليا لـ يدخؿ حيز التنفيذ إال سنة ،1993كانت بإنشاء أكؿ كزارة خاصة بالقطاع سنة 
 المتضمف تكجيو كترقية المؤسسات 2001 ديسمبر سنة 12 المؤرخ في 18-01 كىذا بمقتضى القانكف رقـ 2001

 حيث أعطى تعريفا محددا ليذه ،الصغيرة كالمتكسطة كالذم يعد األكؿ الذم يكلي أىمية كاضحة ليذه المؤسسات
                                                                                                                                                                                                      

 متاح عمى 2016مارس07، 14، الجريدة الرسمية، العدد يتضمن تعديل الدستور01-16القانون رقم الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
. 9 المادة30/06/2018 أطمع عميو يـكwww.joradp.dzالخط

2
 159-158ػوػو ػونٍشت، يغجع سابك، ص 
3

 .18انجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت،  لاَىٌ انعمىباث، انًاصة  على 
4

 .162.ػوػو ػونٍشت، يغجع سابك، ص 
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المؤسسات كأرسى تدابير كفيمة بتطكير كتكسيع نسيج ىذه المؤسسات مع العمؿ عمى تحسيف مناخ األعماؿ الذم 
المادة الرابعة مف القانكف تعرؼ المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة ميما كانت طبيعتيا القانكنية بأنيا كحسب . تنشط فيو
 مميار دينار أك ال يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 2 شخصا كال يتجاكز رقـ أعماليا 250 إلى 01تشغؿ مف 

 49 إلى 10كيندرج ضمنيا المؤسسات الصغيرة كالتي تشغؿ مف .  مميكف دينار، كتستكفي معايير االستقاللية500
ة تسع مميكف دينار، أما المؤسسات المصغرة فيي تشغؿ مف عامؿ إلى 200 يتجاكز رقـ أعماليا السنكم ال كاشخص

 .1 مالييف دينار10 مميكف دينار أك يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 20عماؿ كتحقؽ رقـ أعماؿ أقؿ مف 
    كفي إطار تحسيف الخدمة العمكمية نص القانكف عمى كجكب تشجيع تطكير الشراكة بيف القطاعيف العاـ 

 عف الخدمات العمكمية لصالح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كما يجب في االمتيازكالخاص كتكسيع مجاؿ منح 
مجاؿ إبراـ العقكد كالصفقات العمكمية السير عمى تخصيص حصة مف ىذه الصفقات لممنافسة بيف المؤسسات 

الصغيرة كالمتكسطة كفؽ شركط تحدد عف طريؽ التنظيـ، كما كتقـك الكزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
في إطار تأىيؿ ىذه األخيرة بكضع برامج تأىيؿ مناسبة بغرض ترقية المنتكج الكطني ليستجيب لممقاييس العالمية 

. 2كتطكير تنافسية المؤسسات

لمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا 02-17القانون رقم: الفرع الثاني

جاء ىذا القانكف بعد مشاكرات كبيرة مع الجيات المعنية في إطار اإلستراتيجية الكطنية لتنكيع االقتصاد       
، تمعب المؤسسات الصغيرة 18-01عمى إثر تقييـ نقاط القكة كالضعؼ في القانكف رقـ  (2019-2014)الكطني

كييدؼ ىذا القانكف إلى تعريؼ المؤسسة الصغيرة . كالمتكسطة دكرىا الكامؿ في عممية تنكيع االقتصاد الكطني
اإلنشاء كاإلنماء كالديمكمة، كذلؾ :ػكالمتكسطة كتحديد التدابير الالزمة لمدعـ كاآلليات المخصصة ليا فيما يتعمؽ ب

لبعث النمك االقتصادم كتحسيف بيئة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتشجيع إنشائيا ال سيما المبتكرة منيا كالحفاظ 
  3:إلى جانب.عمى ديمكمتيا

I.  الكطني كترقية المناكلةاالندماجتحسيف معدؿ . 

II. تحسيف تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقدراتيا في مجاؿ التطكير. 

III. ترقية ثقافة المناكلة. 
                                                           

1
القاًىى التىجيهي لترقيت الوؤسساث الصغيرة  انًخضًٍ 2001صٌسًبغ12 انًؤعر فً 18-01انجغٌضة انغسًٍت نهجًهىعٌت انجؼائغٌت،  لاَىٌ على  

 .4.، ص77 انعضصوالوتىسطت،
2

 .7.، ص2001، 77،انعضص 18-01 يٍ انماَىٌ 18، 16،17، 15، 14انجغٌضة انغسًٍت نهجًهىعٌت انجؼائغٌت ، انًىاص  
3

، 02، انجغٌضة انغسًٍت ، انعضص يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت02-17قاًىى تىجيهي رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت،  

 . 2انًاصة.17:30:  عهى انساعت 15/05/2018:  اطهع عهٍّ بخاعٌزwww.joradp.dz:يخاح عهى ، 2017ٌُاٌغ11
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IV. مف دكر استشرافي لممساعدة ا لما لو،تطكير منظكمة اإلعالـ االقتصادم لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
 .عمى اتخاذ القرار

 المتضمف مياـ 2017يكنيك11 المؤرخ في 194-17 مرسـك تنفيذم رقـإصدار   كعمى إثر ىذا القانكف تـ 
المجمس الكطني لمتشاكر مف أجؿ تطكير المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كتنظيمو كسيره، إلى جانب المرسـك 

 يتضمف تعديؿ القانكف األساسي لصندكؽ ضماف القركض 2017يكنيك11 المؤرخ في 193-17التنفيذم رقـ
 373.1-02لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المنشأ بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ

 البرامج والسياسات الداعمة لممؤسسات المصغرة عمى التنافسية واالندماج في االقتصاد الرسمي: المطمب الرابع

الككالة الكطنية لتطكير المؤسسات أنشأت الصغيرة كالمتكسطة المصغرة كمف أجؿ تدعيـ كجكد المؤسسات      
سطيؼ،  الجزائر، كىراف،: كالياتع لمككالة عمى مستكل كؿ مفكأنشئت فركما (ANDPME)الصغيرة كالمتكسطة

تعمؿ جميع ىذه الفركع عمى تحسيف تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدمجيا في االقتصاد ، كعنابة، غرداية
 . كفؽ ما يمميو البرنامج الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةالعالمي

 Programme National de Mise à)والبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع األول

niveau pour une PME compétitive  ،  مؤسسة عمى مدل خمس 200000ييدؼ ىذا البرنامج إلى إحداث 
 تحت 302-124دج مصدرىا صندكؽ التخصيص الخاص 385736000.00سنكات، بتكمفة إجمالية تقدر بػ

المؤسسات عنكاف الصندكؽ الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدعـ االستثمار كترقية  تنافسية 
 مف قبؿ لجنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىيئة  البرنامجتضمف متابعةك، (123-16مرسـك تنفيذم)الصناعة 

 التقييـ، كييدؼ البرنامج إلى مرافقة نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتدعيـ كجكدىا في كالمراقبة كالمتابعة 
 2  :األسكاؽ المحمية كالخارجية ، كمف شركط التأىيؿ لمبرنامج

I. كؿ مؤسسة جزائرية مكجكدة في النشاط منذ سنتيف .

II.  عامال ليـ صفة الديمكمة250 إلى 05تكظؼ مف  .

                                                           
1

تعديل القانون األساسي لصندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة  يتضمف 193-17الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك تنفيذم رقـ 
المكاد .14:25: عمى الساعة15/05/2018:  اطمع عميو بتاريخwww.joradp.dz:، متاح عمى 2017 يكنيك14، 36 ، الجريدة الرسمية ، العدد والمتوسطة

2 ،3 . 
 .مرجع سابؽ( ANDPME)مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الديفعثماني زيف  2

 



   االقتصاد غير الرسميوتحديات واقع المؤسسات االقتصادية الجزائرية:  الثالث الفصل

157 
 

III. تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية  .

  2018 مارس31توزيع الممفات حسب الواليات التابعة لفرع سطيف إلى غاية  :8-3جدول       

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الوالية 
 132باتنة 
 149بجاية 
 340بسكرة 

 112برج بكعريريج 
 126الكادم 
 162جيجؿ 
 143مسيمة 
 147ميمة 

 1822المجمكع 
 السياسات "ندكة عممية بعنكافبيف الكاقع كاآلفاؽ،  (ANDPME)مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: زيف الديف عثماني: المصدر

 2018.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 

 مؤسسة أك ممؼ مكدع عمى مستكل ككالة فرع 1822تجدر اإلشارة أنو مف أصؿ  8-3     مف الجدكؿ 
يالحظ تصدر كالية بسكرة لعدد , ك. مؤسسة صغيرة837ك (TPE) مؤسسة جد مصغرة 800سطيؼ تكجد 

.  مؤسسة صغيرة كمصغرة340المؤسسات المنشأة ب
 .عمة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالتدابير المساعدة والد: الفرع الثاني

 :1تيدؼ التدابير المساعدة عمى دعـ كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى    

ترقية تكزيع المعمكمة ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالقانكني كاالقتصادم كالمالي كالميني كنشر  .1
 .كالتكنكلكجي المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 .تشجيع كؿ مبادرة تسيؿ لممؤسسات الحصكؿ عمى العقار .2

 .العمؿ عمى كضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة .3

 .الحتياجاتياتسييؿ حصكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى األدكات كالخدمات المالية المالئمة  .4

                                                           
1

، انجغٌضة انغسًٍت، يغجع سابك،  يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت02-17قاًىى تىجيهي رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت،  

 .15انًاصة
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تعزيز التنسيؽ بيف أجيزة إنشاء كدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المستكييف المركزم  .5
. كالمحمي

I.  ترقية المناولة

تعتبر المناكلة األداة المفضمة لتكثيؼ نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كقد تـ تأسيس مجمس كطني مكمؼ 
 يقـك باقتراح كؿ ما مف شأنو أف يحقؽ اندماج ،بترقية المناكلة يرأسو الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

أحسف لالقتصاد الكطني، كتشجيع التحاؽ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالتيار العالمي لممناكلة، كترقية عمميات 
 .1الشراكة مع كبار أرباب العمؿ أجانب كانكا أك محمييف

II.  تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 فيما يتعمؽ بتزكيد منظكمة اإلعالـ االقتصادم حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمختمؼ المعمكمات           
المحينة  المتضمنة في البطاقيات التي تحكزىا، كيتعمؽ األمر ببطاقيات الديكاف الكطني لإلحصاء، المركز الكطني ك

دارة الجمارؾ ، الغرفة االجتماعيةلمسجؿ التجارم، كالصندكؽ الكطني لمتأمينات   لغير األجراء، كاإلدارة الجبائية، كا 
الجزائرية لمتجارة كالصناعة، جمعية البنكؾ كالمؤسسات المالية كتحكم ىذه المعطيات كؿ التفاصيؿ حكؿ المؤسسة 

:  ػالصغيرة كالمتكسطة كالمتعمقة ب

 تعريؼ المؤسسات كتحديد مكقعيا كحجميا .1

 .تعريؼ قطاعات النشاط التي تنتمي إلييا المؤسسات كفقا لمقائمة المعمكؿ بيا .2

 .ديمغرافية المؤسسات بمفيـك التأسيس كانتياء النشاط كتغييره .3

 .مختمؼ المؤشرات االقتصادية التي تميز المؤسسات .4

كفي ىذا السياؽ يعتبر االبتكار في المؤسسة مف المؤشرات التي تميز استمراريتيا كتزيد مف معدالت اندماجيا 
.   في األسكاؽ الكطنية كالدكلية

 

 
                                                           

1
، انجغٌضة انغسًٍت نًغجع انسابك،   يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت02-17قاًىى تىجيهي رقنا انجًهىعٌت انجؼائغٌت،  

 . 30انًاصة 
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 السياسات الوطنية لالبتكار: الفرع الثالث

 كبالتالي زيادة معدالت التنمية االبتكارات      نظرا ألىمية المعرفة كدكر رأس الماؿ البشرم في عممية خمؽ      
يمانا مف الجزائر بأىمية حماية رأس الماؿ الفكرم تـ  إصدار قكانيف متعمقة بحماية االختراعات كتدعيميا بككاالت كا 

 . متخصصة

I. حماية االختراعات  

 المتعمؽ بحماية كاالختراعات ك كذا 1993 ديسمبر07 المؤرخ في 17-93 المرسكـ التشريعي رقـ      تـ إصدار
 المتعمؽ ببراءة االختراع بحيث ىدؼ ىذا األخير إلى تحديد شركط 2003 يكليك 19 المؤرخ في 07-03األمر رقـ 

 منو نكع االختراعات التي يمكف أف تحمى 3كحددت المادة .حماية االختراعات ككذا كسائؿ ىذه الحماية كآثارىا
بكاسطة براءة االختراع بحيث تتمثؿ في تمؾ االختراعات الجديدة الناتجة عف نشاط اختراعي كالقابمة لمتطبيؽ 

.  الصناعي كقد يككف االختراع يتضمف منتجا أك طريقة صنع

 الحقكؽ التي يستأثر بيا مالؾ االختراع منيا منع أم شخص مف 07-03 مف األمر 11كحددت المادة     
. صناعة المنتكج  أك طريقة صنع المنتكج أك استعمالو أك بيعو أك عرضو أك استيراده دكف رضى المالؾ

 مف نفس األمر كؿ عمؿ متعمد يتـ دكف مكافقة المالؾ لمبراءة بككنو يقع تحت طائمة  جنحة 61كما حددت المادة 
أشير إلى سنتيف كبغرامة مف مميكنيف كخمسمائة ألؼ دينار  (6)التقميد بحيث يعاقب بالحبس مف ستة

كيقع تحت نفس . أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف (دج10.000.000)إلى عشرة مالييف دينار  (دج2.500.000)
 كذلؾ 1.ك يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطنيأالجنحة كؿ مف يتعمد إخفاء شيء أك عدة أشياء مقمدة أك يبيعيا 

 .17-93دج في مرسـك 400.000دج إلى 40.000بعد أف كانت تقدر ب

II. إجراءات براءة االختراع 

 المؤرخ 275-05إصدار مرسـك تنفيذم رقـ2005ـ في سنة تإطار تكضيح كيفيات إيداع براءات االختراع    في 
:  مف المرسـك أنو يتضمف طمب براءة االختراع الكثائؽ التالية3ك نصت المادة  2005 أكت02في 

. طمب التسميـ يحرر عمى استمارة تسمـ مف اإلدارة المختصة .1

                                                           
1

: بتاريخ اطمع عميو   www.joradp.dz، متاح عمى 2003 ، 44الجريدة الرسمية ، العدد براءة االختراع،  المتعمؽ ب07-03الجميكرية الجزائرية ، األمر  
 .16-11-01المكاد 10:50: عمى الساعة16/05/2018
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 . كممة250كصؼ االختراع في نسختيف بالعربية كلغة أخرل ، ال يتجاكز الكصؼ .2

 . كصؿ دفع أك سند دفع رسـك اإليداع كالنشر .3

 . كثيقة األكلكية .4

.  تصريح يثبت حؽ المكدع في براءة االختراع .5

سنة، كما كيسقط الحؽ في امتالؾ البراءة تمقائياّ إذا لـ يدفع   (20)كحددت مدة براءة االختراع بعشريف         
.  كما أف ىناؾ جممة مف التكاليؼ إليداع المخترع لبراءتو.صاحبيا الحقكؽ  المنصكص عمييا

III.   تكمفة إيداع براءة االختراع
   1: ىناؾ جممة عناصر تدخؿ في مككنات تكمفة إيداع براءة االختراع تتمثؿ في

 .كاالختبارتكمفة اإلجراءات المتعمقة بإيداع الطمب كتكمفة البحث  .1
 باستشارم في مجاؿ حقكؽ الممكية الصناعية فسيترتب عنو تكاليؼ أتعاب في الغالب االستعانةفي حاؿ  .2

 .باىظةتككف 
 .دفع الرسـك السنكية المترتبة عف إيداع الطمب .3
 .تكاليؼ ترجمة البراءة إلى لغات مختمفة في حاؿ كاف االختراع مكجيا لعدة دكؿ .4

       ك لمتقميؿ مف عبء ىذه لمتكاليؼ عمى المخترعيف في القطاع الخاص استحدث أجيزة مرافقة في مجاؿ 
 .االختراعات منيا الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث ك التنمية التكنكلكجية

IV. الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية(ANVREDET) كجهاز داعم لممخترعين 

أنشأت الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية         مف أجؿ تثميف نتائج البحث العممي، 
 كتتمثؿ أىـ مياميا 1998مام 03 المؤرخ في 137-98في إطار مرسـك تنفيذم رقـ (ANVREDET)التكنكلكجية

: 1في

 التعرؼ عمى كاختيار نتائج البحث الكاجب تثمينيا؛ .1

                                                           
1
OCDE  « LA MESURE DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES, 

OCDE/GD(94)114 , disponible sur : http://www.oecd.org/dataoecd/48/02/26651313.pdfOCDE, consulté le 

06/01/2019 à 15 :25 
1

 ،  المتعمق بـإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج  البحث والتنمية التكنولوجية137-98تنفيذي رقم  مرسومالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  

. 04/01/2019: عميو بتاريخأطمعwww.joradp.dz متاح عمى .1998 مام 03، ،    ،التاريخ االصدار28الجريدة الرسمية ، رقـ 
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المساىمة بفعالية أحسف الستغالؿ نتائج البحث كتنظـ أنظمة كطرائؽ تثمينو بغرض ترقية كتطكير اإلبداع  .2
 .التكنكلكجي

تطكيركترقية التعاكف كالتبادؿ بيف قطاعات البحث كالقطاعات المستعممة لضماف تثميف كنقؿ التقنيات،  .3
 .التكنكلكجيا كالمعارؼ الجديدة بالخصكص في اتجاه المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة

البحث عف شركاء كدراسة سكؽ كمساعدة المخترعيف كذلؾ بالتكفؿ بأعباء الخدمات إلنجاز نمكذج  .4
 . الخاصة بيـكالحماية لبراءة االختراعلممخترعيف 

 تطور المؤسسات والوظائف المنشأة في إطار أجهزة دعم  ومرافقة المؤسسات الصغيرة : الفرع الرابع

سيتـ عرض تطكر المشاريع كالكظائؼ مف خالؿ جيازا المركز الكطني لمسجؿ التجارم كالككالة الكطنية        
 .لتسيير القرض المصغر كالصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة

I.  المركز الوطني لمسجل التجاري

عدد األشخاص الطبيعييف المسجميف  بمغ      تجدر اإلشارة إلى أنو عمى مستكل المركز الكطني لمسجؿ التجارم
 1717382 شخص جديد كبمغ مجمكع التسجيالت في السجؿ التجارم144276 بمغ2016في السجؿ التجارم سنة

 عبارة مف النساء المسجالت في السجؿ التجارم يمثمف مشاريع فردية مقابؿ %96.7نسبة كما أف  1شخص مسجؿ
 مميكف متعامؿ 1.9كما كيحصي المركز الكطني لمسجؿ التجارم أزيد مف .  فقط مؤسسات معنكية 3.3%

 2 .2017 مسجؿ في السجؿ التجارم إلى غاية نكفمبراقتصادم

II. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

جدكؿ التالي حصيمة اؿ  يكضحالكظائؼ المنشأة في إطار الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر     في إطار 
. 2016إلى2005 ىذه الكظائؼ مف

 

 

 
                                                           

1
 www.commerce.gov.dz consulté le 04/12/2017 à12 :30. 

2
 Loc.cit. 
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 2016إلى2005حصيمة الوظائف المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 9-3:جدول      

قطاع النشاط السنة 
حرف خدمات ( TPI)صناعات جد صغيرة

2005 1898 300 1198 
2008 13785 15932 18494 
2010 18350 18764 22265 
2013 78864 32724 17663 
2014 72608 37416 31083 
2015 54005 25911 22428 
2016 12248 7197 5025 

Source : Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffres resltat2011 -2013,Vol N°44, 

Edition 2014.p14disponible sur.www.ons.dz consulté le 19/05/2017à21 :24 

Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffres resltat2015 -2017,Vol N°48, Edition 

2018.p13disponible sur www.ons.dz consulté le 19/06/2019.à15 :30. 

TPI :Très petite industrie. 

أف أكبر عدد مف الكظائؼ قد أنشئ في إطار الصناعات الجد صغيرة إذ انتقؿ مف  9-3كيظير مف الجدكؿ       
 .ف ألؼ عامؿ ما يبرز حركية ىذا القطاع  تميو الخدمات قطاع الحرؼم عامؿ إلى أزيد مف ثمانية كسبع1898

III. في عدد ا الكطنية لتأميف عف البطالة تطكرصندكؽسجؿ اؿ: الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة 
. المنجزة كفؽ ما كضحو الجدكؿ التاليالممكلة كالمشاريع 

  ( CNAC)تطور المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة 10-3:جدول رقم
 2016-2004من 

 2016 2015 2014 2013 2010 2008 2005 2004السنة 

 8902 15449 18823 21412 7465 2429 1901 13 الممولة المشاريع عدد

 Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffresمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى : المصدر

resltat2011 -2013,Vol N°44, Edition 2014.p14disponible sur.www.ons.dz consulté le 19/05/2017à21 :30 

Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffres resltat2015 -2017,Vol N°48, Edition 

2018.p13disponible sur www.ons.dz consulté le 19/06/2019.à15 :40 

TPI :Très petite industrie. 

 يالحظ أف عدد المشاريع الممكلة في إطار الصندكؽ في تزايد مستمر كىذا يفسر بسيكلة 10-3        مف الجدكؿ
الصيغ التمكيمية إلى جانب رفع سف الحصكؿ عمى التمكيؿ ككذلؾ كمنح األكلية لخريجي الجامعات حاممي 
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كيمكف أف يفسر التراجع في عدد المشاريع الممكلة في إطار الصندكؽ بسبب تشديد اإلجراءات لتمكيؿ .  الشيادات
. بعض المشاريع دكف أف ننسى مشكؿ تراجع أسعار النفط كتأثير ذلؾ عمى مخصصات ميزانية الصندكؽ

إضافة إلى الشؽ التمكيمي كاالقتصادم لممؤسسة االقتصادية يجب أف نشير إلى الشؽ االجتماعي مف ناحية 
تسميط الضكء عمى نظاـ الضماف االجتماعي كأحد أبعاد المتغير التابع لدراستنا الممثؿ في مزايا االندماج في 

 .االقتصاد الرسمي

 ينظام الضمان االجتماع:  الخامسالفرع 

 ا يعتمد نظاـ تحصيؿ اشتراكات الضماف االجتماعي عمى النظاـ التصريحي لصاحب العمؿ الذم يشغؿ شخص   
المؤرخ في 83-14 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ 04-17 عمى األقؿ، كيخضع نظاـ التحصيؿ ألحكاـ القانكف اكاحد

بحيث يقكـ صاحب العمؿ بتقديـ .  المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف االجتماعي1983يكليك 2
 . تتـ ىذه التصريحات كفقا اآلجاؿ المكضحة أدناهتصريحات عف النشاط كعف األجراء كعف االشتراكات

I. أياـ التي تمي تشغيؿ أكؿ أجير (10)تككف في غضكف عشرة  :تصريحات النشاط .

II. أياـ التي تمي تشغيؿ أكؿ أجير (10)تككف في غضكف عشرة : تصريحات عن األجراء. 

III. يكما التي تمي انتياء السنة المدنية إلى ىيئة  (30)فمكتدفع في ظرؼ ثالث: تصريحات عن االشتراكات
 باألجكر كاألجراء يبيف األجكر المتقاضاة بيف أكؿ يـك كآخر يـك  اسمي ككذا تصريح ،الضماف االجتماعي

كما يقع دفع اشتراكات الضماف االجتماعي عمى ذمة ،  أشير ككذا مبمغ االشتراكات المستحقةةمف ثالث
 أشير مدنية بالنسبة لكؿ صاحب 3يكما التالية لمركر كؿ  (15)صاحب العمؿ في ظرؼ خمسة عشر 

( 01)يكما التالية لمركر كؿ شير (15)خمسة عشر  كفي ظرؼ .عماؿ (10)عمؿ يشغؿ أقؿ مف عشرة 
 .عماؿ إذا كاف صاحب العمؿ يشغؿ أكثر مف تسعة

 أف اشتراكات الضماف االجتماعي تككف محؿ دفع سنكم لألشخاص غير 14-07 مف القانكف22كتنص المادة 
 عمى نفقة صاحب %25: مكزعة كالتالي%34.5كنشير أف االشتراكات المطبقة عمى العماؿ األجراء ىي .األجراء
.  حصة األجير%9العمؿ ك

 أنو يترتب عف عدـ التصريح بالنشاط مف طرؼ 04-17 مف القانكف 7كفي مجاؿ العقكبات نصت المادة     
كما ،  عف كؿ شير تأخير%20دينار جزائرم تضاؼ إلييا  (دج5000)المكمؼ دفع غرامة قدرىا خمسة آالؼ 
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 مف مبمغ االشتراكات المستحقة %15ػ كيترتب عف عدـ تقديـ التصريح كفؽ اآلجاؿ المحددة دفع غرامة  تقدر ب
كفي إطار تنفيذ أحكاـ القانكف المتعمؽ بمراقبة كتكظيؼ العماؿ، ألـز صاحب .  تضاؼ عف كؿ شير تأخير% 5ك

 ؛(ANEM)العمؿ عمى إيداع عركض العمؿ  الخاصة  بو لدل شبكة مكاتب الككالة الكطنية لمتشغيؿ 

. كفيما يمي جدكؿ يكضح تطكر المؤمنييف اجتماعيا حسب صندكقي التأميف لمعماؿ األجراء كغير األجراء  
 صندوق الضمان االجتماعي لمعمال األجراء  فيتطور المؤمنين اجتماعيا والمنخرطين: 11-3جدول رقم
cnas) ) وغير األجراء ((casnos  2017-2001من 

 2001 2005 2008 2011 2013 2015 2017 

CNAS  عدد
المؤمنين  

العمال 
 %األجراء

4873699 
76.46 

6756271 
52.80 

7800320 
52.69 

8819160 
57.27 

9917243 
57.21 

11342779 
54.01 

12316693 
47.69 

CASNOS  عدد
المنخرطين  

558473 765940 877329 1123932 1287463 1493629 1806124 

Souce :Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffres resltat2011 -2013,Vol 

N°44, Edition 2014.pp-22-24. 

Office national des statistiques(ONS) :L’Algérie en quelques chiffres resltat2015 -2017,Vol N°48, 

Edition 2018.p19.. 

 ؼ بنسبة 2013 إلى 2001 تطكر عدد المؤمنيف إذ ا زاد بنسبة الضعؼ مف يالحظ 11-3مف أرقاـ الجدكؿ
 مقابؿ زيادة في المنخرطيف 2015مع تراجع في نسب العماؿ األجراء المؤمنيف منذ %49.14زيادة تقدر ب 
  .الغير األجراء

 عمى أنو يعاقب كؿ مستخدـ 2015 مف قانكف المالية التكميمي لسنة 59نصت المادة  كفي مجاؿ العقكبات
لـ يقـ بالعمؿ عمى انتساب العماؿ الذيف يكظفيـ إلى الضماف االجتماعي في اآلجاؿ المنصكص عمييا بمكجب 

عف  (دج200.000)إلى مائتي ألؼ دينار (دج100.000) بغرامة تتراكح بيف مائة ألؼ دينار ،التشريع المعمكؿ بو
. أشير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف (6)إلى ستة (2)كؿ عامؿ غير منتسب كبعقكبة مف شيريف 

إلى جانب عقكبات كغرامات فيما يتعمؽ بتكظيؼ القصر إال في حالة عقد التمييف كعقكبات متعمقة 
بعالقات العمؿ في حاؿ دفع المستخدـ لمعامؿ أجرا يقؿ عف األجر الكطني األدنى المضمكف أك األجر المحدد في 

 .االتفاقية الجماعية
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 السماح لكؿ مكمؼ في مجاؿ الضماف االجتماعي 2015 القانكف التكميمي لسنة  مف60 المادة أسيمتكما 
االنتساب بصفة إرادية إلى الضماف االجتماعي لدل نظاـ األجراء لالستفادة مف اآلداءات العينية لمتأميف عمى 

 12-3 كالجدكؿ 1 مف األجر الكطني األدنى المضمكف%12المرض كاألمكمة مقابؿ اشتراؾ شيرم تحدد نسبتو 
 .2015 مف قانكف المالية التكميمي لسنة60يكضح ما أنجز عمى مستكل كالية بسكرة فيما تعمؽ بتطبيؽ المادة

 31/12/2016إلى غاية عدد المنتسبين إراديا في الضمان االجتماعي في والية بسكرة 12-3الجدول
قيمة التحصيل عدد المحصمين عدد المنخرطين إراديا الفترة 

31/12/2016 1484 796 15556683.00 
 15/02/2017نيابة مديرية المالية كالتحصيؿ ،الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعية لمعماؿ، ككالة بسكرة،  : المصدر

 أف قيمة تحصيالت الضماف االجتماعي ارتفعت بسبب إجراء التصريح أك االنتساب 12-3يالحظ مف الجدكؿ     
الطكعي لغير المنخرطيف في السجؿ التجارم ما يمكف مف تحسيف التغطية االجتماعية ليذه الفئة كاالستفادة مف 

  Cnasمصمحة المالية كالتحصيؿ ب  كحسب رئيس. التأمينات عمى المرض كاألمكمة التي كانكا محركميف منيا
 . مشطكب114ك  (Affiliés Actifs) منتسب ناشط 1370 منتسب إرادم ىناؾ 1484بسكرة فإف مف ضمف 

      كيمكف القكؿ إف الجزائر في إطار إعداد البرامج كسف القكانيف المتعمقة بترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
كالتدابير الداعمة ليا ماليا كمف ناحية تكفير المناخ المالئـ لنشاطيا كبالرغـ مما تحقؽ مف زيادة ألعداد المؤسسات 
المنشأة إال أف ذلؾ ال يكفي، كىذا بسبب بقاء حجـ كبير مف المعامالت االقتصادية كالتجارية ليذه المؤسسات  يتـ 

خارج اإلطار الرسمي لمدكلة كخارج رقابتيا إلى جانب أف مبادرات الجزائر في خمؽ مؤسسات جديدة، بقى بعيدا 
 في حيف يدكر المعدؿ العالمي ، ساكف100.000 مؤسسة في السنة لكؿ70إنشاء مف خالؿ كضعيفا عف اليدؼ 

ضركرة لفت االنتباه إلى  النسب المرتفعة لممؤسسات التي تقرر أف تشطب إلى جانب . 2 مؤسسة ك أكثر350حكؿ
.  المكالي13-3نشاطيا أك تغادر السكؽ نيائيا كيمكف تكضيح ذلؾ في الجدكؿ 

 2016 يوضح نسبة الشطب وزوال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة 13-3جدول
النمو شطب /زوالإنشاء  

 38005 11686 41635شخص معنوي 
 50189 22785 66903شخص طبيعي 

 88194 34471 108538المجموع 
، ندكة عممية بعنكاف السياسات  تنويع االقتصاد الوطنيإستراتيجيةسياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ :مقداد عقكف: المصدر

 2018.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك االقتصادية كعمـك التسيير2018مام14الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
                                                           

1
  www.joradp.dz، يخاح عهى 2015ٌىنٍى23، 40، انجغٌضة انغسًٍت انعضص2015قاًىى الواليت التكويلي سٌتانجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت ،  

 .54 و59 60-انًىاص 12/12/2018: أطهع عهٍّ بخاعٌز
2

 .244، ص2015مسعكد جناح، باتنة، منشكرات الشياب، :، ترجمة عشرية الفرصة األخيرة االقتصاد الجزائري، اإلزدهار أو اإلنهيارعبد الحؽ لعميرم،  
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 مف المؤسسات المعنكية يككف مصيرىا الزكاؿ أك الشطب %28.06 يالحظ أف ما نسبتو 13-3مف الجدكؿ 
 مف مجمكع المؤسسات الطبيعية، كىي نسب مرتفعة تشير إلى أىمية دراسة ىذا %34.05كتزيد النسبة إلى 

 فيجب %15الجانب، كالجكاب عف السؤاؿ لماذا الشطب؟  ألف حسب مدير الدراسات فإنو إذا كصمت النسبة 
 كبالمقارنة مع المؤسسات المنشأة بمغ نسبة المؤسسات المشطكبة .دراستيا كال يمكف تجاىؿ مسببات ىذا النسبة 

.  إنشاء كىي نسبة مرتفعة100 مؤسسة لكؿ 21

 (قكانيف اإلفالس)كمف الناحية النظرية يعتبر كجكد القكانيف المعنية بالمعالجة الفعالة لممؤسسات المتعثرة         "
. 1"مساعدا عمى جمب مؤسسات جديدة فالخركج السيؿ مف السكؽ يعني أيضا دخكال سيال

      يمكف القكؿ أف الجزائر سعت مف خالؿ مختمؼ البرامج كالسياسات إلى تحسيف مناخ المؤسسات الرسمية 
كبالمقابؿ زيادة أعداد المؤسسات المنشأة في إطار مختمؼ الصيغ المستحدثة كبالرغـ مما قدـ مف سياسات تتعمؽ 

بضبط السكؽ غير الرسمي كتحسيف الممكية كالعقار كاستراتيجيات مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة كالسياسات 
كاالجيزة المستحدثة لدعـ االبتكارات كالمكجية باألساس لتحسيف كترقية المؤسسات كبيئتيا  في إطار االقتصاد 

الرسمي كالتي تستيدؼ في مضمكنيا السياسات المكجية لالقتصاد غير الرسمي كالتي لف تعمؿ مف دكف تحسيف 
. السياسات في االقتصاد الرسمي إذ بالرغـ مما أنجز ال تزاؿ التحديات قائمة  فيما يتعمؽ باالقتصاد غير الرسمي

 تقييم جهود اإلصالحات الرامية لالندماج :الثالثالمبحث 
 إال 1999 التي اتخذتيا الجزائر طيمة فترة اإلصالحات خاصة بعد سنة تعمى الرغـ مف المجيكدات كالقرارا     
سيتـ تسميط الضكء عمييا في ىذا المبحث الذم يتناكؿ النقائص عمى  . إخفاقات كنقاط ضعؼ جمية مف ميزىا ماأف

 .مستكل القرارات  كالييئات كمكافحة الفساد كترقية المؤسسات الصغيرة كمناخ األعماؿ
والسياسات الموجهة لالقتصاد غير الرسمي تعمق بالقرارات القصور فيما :  األولالمطمب

    سيتـ في ىذا المطمب تكضيح مختمؼ االنتقادات المكجية لمبرامج كاإلصالحات التي قامت بيا الجزائر كالتي 
.  مست  قطاع المؤسسات الصغيرة  بصكرة مباشرة  كاالقتصاد غير الرسمي بصفة غير مباشرة

غياب النظرة االستراتيجية لمتنمية المحمية ودورها في رسم سياسة لالقتصاد غير الرسمي :الفرع األول
     تجسد غياب نظرة الدكلة لمتنمية المحمية في االقتصاد غير الرسمي مف جية كفي قطاع المؤسسات الصغيرة 

 :مف جاىة ثانية مف خالؿ 

                                                           
 www.doingbusiness.org،متاح عمى 2008 ، البنؾ الدكلي،  بمد178مقارنة الموائح التنظيمية في  البنؾ الدكلي، تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ ، 1

 .14.30:عمى الساعة12/02/2019تاريخ التحميؿ
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I. فديناميكية التطكر تقـك عمى تفاعؿ ثالث فراط في المركزية كغياب شبو تاـ لمتنمية المحمية ك الجيكيةاإل 
ما يفسر بكجكد مخططات تنمكية كفؽ ىذه المستكيات ألف األمر يتعمؽ  (محمي، جيكم، كطني)مستكيات 

كما يالحظ قصكر فيما يتعمؽ بانسجاـ اإلستراتيجية الكطنية مع السياسات . بتنفيذ إستراتيجية كطنية
 كما أف طبيعة **.آليات انسجاـ فعالةالقطاعية، ما أفضى إلى كجكد عدة مخططات قطاعية تفتقد إلى 

السياسات عمى المستكل الكطني ال تتناسب في الغالب مع السياسات المحمية كال تتناسؽ معيا ، فالسياسات 
 .المكجية لالقتصاد غير الرسمي يجب أف تككف في صميـ اىتمامات القضايا المحمية

II.  كتنظيمو تتركز عمى المستكل المحمي كما أف السياسات تستيدؼ  (ر.غ.ؽ)المسؤكلية عف اندماج كحدات
 .في الغالب االقتصاد الرسمي كتنسى أك تتناسى االقتصاد غير الرسمي في كثير مف األحياف

II.  ركزت السياسات المكجية لالقتصاد غير الرسمي عمى قطاعات محددة كالتجارة غير المشركعة كمع تعمؽ
 .بيا مف تنظيـ لألسكاؽ غير الرسمية ككذا قطاع العمراف لتظيـ المدف

III.  سنة لمختمؼ ىيئات الدكلة، إلى أف الجزائر بمد منظـ بطريقة لكي يبقى 25خمصت تحاليؿ عمى مدار 
متخمفا، فالطريقة التي يتـ بيا تنظيـ مسار اتخاذ القرارات كتدفؽ المعمكمات كالمسارات التسييرية لمدكلة 

تجعؿ مف أم برنامج حككمي قكم كفعاؿ ينتيي بو المطاؼ لالنحرافات بسبب التداخؿ الكبير بيف القرارات 
السياسية كالتقنية، ما يتطمب إعادة تنظيـ أقؿ مركزية مع كجكد ىيئة تمعب دكر الكسيط بيف السياسة الكمية 

 .كالقطاعية 
 فعندما تممؾ الدكلة  في الجزائر*إستراتيجية لمتنمية الصناعيةبعدـ كضكح   الباحثة حسب         ىذا ما يفسره

ىيئات منظمة كمسيرة بعقالنية مف طرؼ كفاءات، ستتجسد عمى يدىا أم سياسة اقتصادية، كيمكف أف نعبر 
مناخ  )االنتظاـ في احتالؿ ترتيب أكاخر الدكؿ في مختمؼ التصنيفات الدكليةعنو بمغة االحصاءات مف خالؿ 

 احتمت 2017في تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ لسنة  ك (....أعماؿ، تنافسية، مؤشرات التنمية، محاربة الرشكة
.  دكلة190 مف أصؿ 156المركز 
القصور في الممكية والعقار  : الفرع الثاني

 ثركة معظـ الدكؿ تتمثؿ في األراضي ¾ تسير عممية نقؿ الممكية بخطكات بطيئة كمتثاقمة فإذا عممنا أف        
لذا يجب تسجيؿ صككؾ الممكية . كالمباني، فصككؾ الممكية تسمح بالتمكيؿ فضال عف بدء مزاكلة النشاط التجارم

                                                           
**

 وًٌكٍ انمىل أٌ حُظٍى انضونت 80 و70نعبج وػاعة انخشطٍظ  فً انجؼائغ صوعا فً حصىع وحُفٍظ ويغالبت يشخهف انبغايج وانًشططاث انمطاعٍت فً سُىاث  

 .كاٌ يُسجًا بعض انشًء
مديرية الصناعة  إلى 2003سنة  مديرية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعة التقميديةمف تسمية مديرية الصناعة كالمناجـ التدرج في   عمى ذلؾكمثاؿ *

 .2015سنة مديرية الصناعة كالمناجـ ثـ 2014مديرية التنمية الصناعية ك ترقية االستثمار إلى 2011 سنة كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كترقية االستثمار
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كتسريع كتيرتيا كجعؿ نقؿ  (إدماج أك تخفيض عدد اإلجراءات)عمى نطاؽ كاسع مف خالؿ تبسيط تسجيؿ الممكية 
كفرض رسـ  (باستخداـ النظاـ االلكتركني إجراءات آلية كمعالجتيا عمى االنترنيت)الممكية أرخص تكمفة كأسرع كتيرة 

ثابت كمحدد في تسجيؿ الممكية، ألف فرض الرسـ كنسبة مئكية مف قيمة العقار يشجع عمى االحتياؿ كالغش 
 .1كالتدليس في اإلقرارات الخاصة بقيمة الممتمكات

 تمديد  ك15-08تعميؽ كؿ أحكاـ القانكف مف عؿ الرغـ        كيعتبر مشكمة العقار في الجزائر مسألة حساسة، ؼ
استجابة أصحاب البنايات " إال أف 2019الحككمة ألجاؿ إيداع ممفات التصريح بالبناية غير المشركعة إلى غاية 

 عدـ كجكد ممكية األرض، كعدـ مطابقة رخصة البناء لدفتر الشركط المكجكد لدل بسبب ضعيفة جدا،  كانتلمقانكف
بعات تما يترتب عميو الحرماف مف حقكؽ البيع كاإليجار ؾـ. الشباؾ المكحد التابع لممصالح التقنية التابعة لمبمدية

لجزء كبير  (شرطة العمراف رئيس البمدية كالكالي)عدـ تطبيؽ ىذا القانكف، كعمى الرغـ مف تحمؿ الجيات المختصةؿ
 بسبب غياب الصرامة في الرقابة، فالفشؿ في تطبيؽ القانكف تتحممو اإلدارة كالمكاطف معا، مف مسؤكلية ىذا الفشؿ

. 2 ". البيركقراطية المسجمة لمحصكؿ عمى سندات التسكية،سكء االستجابة ليذا القانكفكمف أسباب 
تنظيم التجارة ومكافحة األسواق الموازية القصور في  :الفرع الثالث

بذلت الجزائر جيدا مف أجؿ مكافحة السكؽ المكازية، مف خالؿ ترسيـ قطاع تجارم كمعامالت غير قانكنية       
،  بيدؼ استعادة المكارد المالية المتداكلة خارج االقتصاد الرسمي 2011 مف حجـ السكؽ سنة%40بمغ حجميا 

صدار 25كتثميف الجباية العادية كالكتمة النقدية ، مف خالؿ استعادة   مميار دينار جزائرم كتيرب ضريبي سنكم كا 
. قرارات متعمقة بترسيـ األسكاؽ مف خالؿ الدفع بالصؾ كالتعامؿ بالفكاتير

لـ تكف ناجعة حسب الخبراء بسبب سكء تقدير ردكد أفعاؿ  الفكرة كانت جيدة إال أنيا كعمى الرغـ مف أف    
 كعدـ قدرة الدكلة عمى احتكاء عكامؿ المقاكمة التي أدت إلى ارتفاع تركيبة ،(ردة فعؿ التجار)أصحاب المصمحة 

.  3  مكافحة األسكاؽ المكازيةلىلغاء عـز الحككمة عإاألسعار في األسكاؽ الكطنيةػ، كالذم نتج عنو 
 حكؿ     كمف جية ثانية كمف زاكية العنصر الرقابي فأعكاف الرقابة التابعيف لمديريات التجارة يتركز عمميـ 

 األرصفة خاصة في بداية الذيف يحتمكفتيديد مف اؿأصحاب المحالت فقط بسبب ما تعرضكا لو مف مكاجية كحتى 
ضطرىا إلى تكميؼ مصالح األمف بيذه الميمة، ا مما ،  حيف حاكلت الحككمة تنظيـ عمؿ ىؤالء التجار2015سنة 

                                                           
1
. 27، ص2008 ، انبُك انضونً،  بلد178تقرير هوارست أًشطت األعوال ، هقارًت الللىائح التٌظيويت في  انبُك انضونً،  
2

شكىد .16/11/2016مضاؼ عمى اليكتيكب بتاريخ ، tvدقيقة أخبار، قناة النيار90، حصة مصير بناء بناية دون رخصةككرتؿ عبد الحفيظ،  
 .05/05/2019:في

3
 .30، ص2011،المحمدية، دار جسكر لمنشر كالتكزيع،"مقاالت في االقتصاد الجزائري"حريق الجسدمصيطفى بشير،  
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 العتباراتعف أنشطة ىذه الفئة   كغضت السمطات البصر،لكف في مرحمة معينة أصبح حتى األمف ال يتدخؿ
 1.رسميةاؿا زاد مف انتشار  التجارة غير ــ"كهرسمي ال يقترب نحاؿكأصبح غير " كسياسية اجتماعية
فيما يتعمق بإلزام المتعاممين بوسائل الدفع اإللكتروني  : رابعالفرع ال

 العديد مف التحديات بسبب استفحاؿ السكؽ غير ،     تكاجو عممية إلزاـ المتعامميف بكسائؿ الدفع اإللكتركني
:  تتمثؿ فيالرسمية

امكانية البيع كالشراء عمى مراحؿ لتجنب بمكغ القيمة المالية المحددة قانكنا بػ مميكف دينار جزائرم لمختمؼ  -
المعامالت كخمس مميكف دينار لمعقار كالسكنات، أك تسجيؿ المعاممة عمى أنيا ىبة ليتـ التخميص بعدىا بيف البائع 

. كالمشترم بشكؿ غير رسمي كغير معمف
.  الرقابة كمنظكمة مالية لمثؿ ىدا النكع مف التعامالتكأجيزةعدـ جاىزية البنكؾ -
اـ السيكلة النقدية دستخاِ  في البيكت مع تجذر ثقافة  ِادخارىانقص ثقة المكاطف بإيداع أمكالو في البنكؾ كتفضيؿ-

. في المعامالت
  فيما يتعمق بمكافحة الرشوة والفساد :فرع الخامسال

 كي تكضع األمكر في سياقيا الطبيعي يجب االعتراؼ أنو ال يكجد بمد يدعي القضاء كميا عمى ظاىرة             
الرشكة، لكف حينما تصبح الرشكة ظاىرة مجتمعية طاغية عمى الحياة االقتصادية يعتمد عمييا كاستراتيجية لممكاجية 

 مف المكاطنيف يتخذكف %90كفي ىذا الصدد يقكؿ الخبير عبد الحؽ لعميرم أف .  ككفعؿ يأتي بنتائج مممكسة
مكاقؼ سمبية بمنح الرشكة أك قبكليا كما أف أغمبية األفراد يتخذكنيا كسمكؾ يشكؿ رد فعؿ عمى النظاـ كليس كرد 

تكزيع  )فعؿ ناجـ عف قيـ ذاتية كيضيؼ إلى أف الجزائر قامت بترقية جميع الترتيبات التي تشجع عمى الرشكة 
أثبتت تجربة "يقكؿ الخبير االقتصادم بشير مصيطفى أنو قد  ك2(سكنات مجاني، منح قطع أراضي، تكفؿ طبي

الجزائر القانكنية في مجاؿ مكافحة الفساد  فشميا عندما تأكد لمجميع أف المشاريع الكبرل التي أطمقيا برنامج دعـ 
النمك قد طالتيا الممارسات المسمكمة بشكؿ أك بآخر حتى باتت الصفقات العمكمية أكثر عرضة مف غيرىا لعقكد 

  .3"، كمما زاد التجربة فشال المالحظات اليكمية لممكاطف ك المتعامؿ الخاص عف عمميات الرشكة"مشككؾ فييا
كىذا يفسر نقص التدابير القانكنية أك عجز إرادة الدكلة أك نقص األخالؽ العامة أك تقاعس في تطبيؽ         

أف " الخبير القانكني كالحقكقي  مصطفى بكشاشي  يقكؿيقكؿ 06-01 كفيما يتعمؽ بالقانكف  ىذ مفالقكانيف أك كؿ

                                                           
 . زكاال15:30: عمى الساعة07/01/2019 كالية بسكرة،تاريخ المقابمةرئيس مصمحة المنازعات ، مديرية التجارة عبادلي كريمة،1
2

 .219-218نعًٍغي عبض انذك ، يغجع سابك، ص ص 
 .123 حريؽ الجسد،مرجع سابؽ، ص،بشيرمصيطفى  3
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ىك قانكف شجع أكثر عمى الفساد حيف تحكلت جريمة الفساد مف جناية عقكبتيا  06-01قانكف محاربة الفساد 
 1.السجف المؤبد إلى مجرد جنحة كعقكبتيا مف سنتيف إلى عشر سنكات

فيما يتعمق باالبتكارات  القصور :  سادسالفرع ال
بما أف االبتكار كحقكؽ الممكية يمثالف مجاال حيكيا لنشكء المؤسسات االقتصادية كنمكىا يبقى السؤاؿ إلى أم     

 االبتكار التكنكلكجي أكلكية مف أكلكيات السياسة الكطنية فيما لو صمو بدعـ ك براءات االختراع اعتبارمدل يمكف 
 حتى  لـ تنتييمشكمة القطاع الخاص الجزائرم كمف الخبراء مف يشير إلى أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 

 2؟ فييا يتفرغ لإلبتكار
جعؿ االبتكار مف التركيز عمى االبتكارات إذ ال بد ب فشركط االقالع تبدأ ىذا الرأمالباحثة ال تتفؽ مع  ك       
 إال أنو كمف زاكية االبتكار في االقتصاد . ككحؿ لمقطاع الخاص ضمف السياسة الكطنية كمطمب ال مفر منوأكلكية

غير الرسمي المشار إليو في نمكذج الدراسة فإف كما سبقت اإلشارة إليو فالمكضكع فتي كالسياسات المنتيجة فيما 
يتعمؽ باالبتكار في الجزائر بالكاد بدأت تيتـ باالختراعات عمى مستكل االقتصاد الرسمي كتبقى السياسات 

االبتكارية الكطنية ال تعير اىتماما باالقتصاد غير الرسمي كال يعتبر االقتصاد غير الرسمي ىدفا لسياسات االبتكار 
 . في الجزائر

أهمية توفر الشروط لضمان عدم فشل عممية االندماج في االقتصاد الرسمي : المطمب الثاني
      لضماف نجاح عممية االندماج في االقتصاد الرسمي، البد مف تكفر جممة مف الشركط كسيتناكؿ ىذا 

 .المطمب ىذه الشركط كالمتمثمة في
 توفر الوقت الكافي لمتحضير لالندماج: الفرع األول

فيما يتعمؽ بحجـ االقتصاد غير الرسمي ىناؾ العديد مف النقاشات تدكر حكؿ الطريقة المثمى لمتصرؼ           
كفي ظؿ عدـ تييئة االقتصاد الرسمي، في الكحدات غير الرسمية كتقديـ مختمؼ أشكاؿ الدعـ مف أجؿ إدماج 

شركط امتصاص ىذا االقتصاد مف طرؼ االقتصاد الرسمي كالتي يجب خمقيا بداية لكي يتـ االمتصاص التدريجي 
نيا غير متكفرة اآلف، فال يجب التسرع في إألنشطة ىذا االقتصاد ، كالتي يقكؿ عنيا الدكتكر لعميرم عبد الحؽ 

ال سيككف مصير العممية الفشؿ فاستعماؿ القمع أك اإلجراءات السمسة يؤدياف إلى نفس النتيجة كالمتمثمة ، إدماجيا كا 
في خمؽ الكثير مف االضطرابات االجتماعية، بدكف إدخاؿ تحسينات مممكسة عمى الكضع، فاالندماج يحتاج إلى 

 . تحضير طكيؿ

                                                           
 عمى 11/03/2019:، بتاريخyoutub مصطفى بكشاشي،شكىد عمى:  ، حصة بتكقيت الجزائر،لقاء مع  الحقكقي كالناشط السياسي األستاذBEURTVقناة :1

 .14.00الساعة 
 .81بشير ، حريؽ الجسد، المرجع السابؽ، صمصيطفى   2
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خمق هندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية الجزائرية : الفرع الثاني
خمؽ نمك ىاـ عمى مستكل االقتصاد المنتج ك استدراؾ التأخر المسجؿ لخمؽ أكثر مف مئة ألؼ     إف 

مؤسسة في السنة، كتمكيؿ تمؾ المؤسسات الناجحة خاصة أك عامة،  يفرض ىندسة جد خاصة مف  (100000)
تنمية االعتماد عمى  إلى جانب خالؿ خمؽ نسيج مف المحاضف ك تككيف كتكجيو شباب بيدؼ خمؽ مؤسسات جديدة

نشر ثقافة  ك.في البرامج البيداغكجية ك التعميمية (إدماج المقاكالتية)الذات كتحمؿ المخاطر مف الطكر االبتدائي 
 .1استعماؿ كسائؿ الدفع الكتابية في أكساط المجتمع كالمتعامميف االقتصادييف كتعميميا في المعامالت التجارية

    ىذا كمازاؿ القطاع الخاص في الجزائر غير فاعؿ كنشط في الحياة االقتصادية بالرغـ مف الديناميكية التي  
 مف اجمالي الناتج في %50شيدىا في السنكات األخيرة خاصة إذا عممنا أف مساىمتو كقيمة مضافة ال تتعدل

. 2 في معظـ الدكؿ النامية%85الكقت الذم يسيـ فيو بنسبة
 اإلدارة كشريك ومستشار لممقاول: الفرع الثالث

قراطي إلى كياف مف الخبراء ك تحسنا كبيرا بانتقاؿ اإلدارة مف كياف بير الجزائرية أف تعرؼ األعماؿ عمى بيئة       
حيث يصبح اإلداريكف شركاء كمستشاريف لممقاكليف، بدال مف أف يككنكا خصكما كلألسؼ فيـ كذلؾ في اقتصادنا 

ستككف الدكلة بحاجة إلى حد أدنى مف الضغط إلرغاـ المتردديف عمى اإلنصياع لمقانكف كستككف  كما .,الجزائرم
كبالتالي سينتج حد أدنى مف القكة العمكمية، كستطرح بالضركرة  العممية أكثر سيكلة  لكجكد التسييالت السابقة،
 أخالقي كيقكؿ الخبير االقتصادم الجزائرم عبد الحؽ اقتصادم كمسألة العفك الجبائي، فيي مسألة ذات طابع 

ك تسكية االقتصاد غير الرسمي لعدـ تكفر أال اإلجراءات السمسة كال القكة بإمكانيما إدماج "لعميرم في نفس السياؽ 
 3.شركط التحكـ فيو، إذ يجب التعاطي مع الجذكر العميقة التي يغذييا

  االقتصاد غير الرسميمف فاعؿ اندماجكما داـ االقتصاد لـ يبمغ ىذه الديناميكية حسب الباحثة فبمجرد     
طرح مشكمة االستمرار في سياسة مؿء الفراغ ككيؼ نمنع رغبة الفاعؿ القادـ  تسيعكضو عمى الفكر فاعؿ آخر كىنا

 .؟مف أف يعكض مكاف زميمو في االقتصاد غير الرسمي
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .(بخصغف) 246-245عبض انذك ،  يغجع سابك، ص صنعًٍغي  
2

 .399بُىة شعٍب، يىالي نشضغ عبض انغػاق، يغجع سابك،ص 
3

 ..246-245عبض انذك نعًٍغي،  يغجع سابك ، صنعًٍغي  
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عرض النموذج الفرضي إلشكالية اندماج المؤسسات غير الرسمية الجزائرية  : المطمب الثالث 
بعد التطرؽ لكاقع المؤسسات االقتصادية المصغرة في ظؿ تحدم االقتصاد غير الرسمي يمكف اقتراح نمكذج       

يعالج اشكالية اندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي مف خالؿ عرض النمكذج الفرضي 
. لمدراسة كشرح متغيرات كالعالقة بينيا، كماىي تحديات ىذا االندماج

النموذج الفرضي لمدراسة  : الفرع األول
 يمثؿ النمكذج الفرضي لمدراسة  تكضيح  ختمؼ المتغيرات كاألبعاد المشكمة لكؿ متغير عمى حدة كفقا           

 اآلتي 10-3لما سيتـ عرضو في  الشكؿ
النموذج الفرضي آلليات اندماج المؤسسات غير الرسمية الجزائرية ومزايا هذا االندماج : 10-3شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من إعداد الباحثة  : المصدر

 متغيرم الدراسة الذيف تـ اعتمادىما لالجابة عمى إشكالية الدراسة بحيث يعبر المتغير 10-3يكضح الشكؿ 
المستقؿ عف اآلليات التي ترل الباحثة أنيا تؤثر في قرار اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي في 
الجزائر كتـ تقسيـ ىذه اآلليات إلى أربعة أبعاد أساسية تمثمت في حقكؽ الممكية الرسمية ك براءة االختراع تحميؿ 

أداة التكمفة كالعائد لمنشاط كمكافحة الفساد اإلدارم ، أما المتغير الثاني في الدراسة فيك المتغير المتأثر بيذه 
اآلليات كىك المتغير التابع ممثال في مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي مف كجية نظر الكحدات االنتاجية غير 

الرسمية فمف خالؿ آليات االندماج  تجد الكحدات غير الرسمية مزايا مترتبة عف عممية االندماج كىذه المزايا قسمتيا 
ميزة النمك كتحسيف العكائد ميزة التمتع بممكية محمية كميزة قكة القانكف كميزة : الباحثة إلى األبعاد الخمسة اآلتية

.  التغطية االجتماعية، ميزة االستفادة مف تدابير المرافقة 

                  

 حقوق الممكية الرسمية

 براءة االختراع

تحميل أداة التكمفة والعائد 
لمنشاط 

 النمو وتحسين العوائد

 ممكية محمية

 قوة القانون

 تغطية اجتماعية

ر مرافقةبيتدا  الفساد اإلداريمكافحة  

مزايا االندماج في 
 االقتصاد الرسمي

آليات اندماج 

المؤسسات 

االقتصادية غير 

الرسمية في 

 االقتصاد الرسمي

فهم خصائص االقتصاد غير الرسمي وخاصة 

الوحدات غير الرسمية لمعرفة ما يحفزها 

 لالندماج في االقتصاد الرسمي
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إلى جانب ىذيف المتغيريف األساسيف يمعب الفيـ الجيد لطبيعة االقتصاد غير الرسمي كالكحدات غير الرسمية 
كخصائصيما دكرا مفصميا في تحقيؽ آلية ىذا االندماج كبالفعالية المطمكبة في ظؿ التحديات التي تقؼ أماـ عممية 

كيمكف القكؿ أف  بعض اآلليات ىي تحديات في النفس الكقت خاصة إذا تعمؽ األمر بحقكؽ الممكية . االندماج
:  الرسمية كبمكافحة الفساد اإلدارم إلى جانب

عدـ كجكد سياسة كاضحة لالندماج في االقتصاد الرسمي فالسياسات القائمة تستيدؼ فقط االقتصاد  -
الرسمي أك جزءا مف القطاعات غير الرسمية كاالىتماـ بإدارة التجارة غير الرسمية التي تـ السعي إلييا 

 .إلى كيفية تكعية الكحدات غير الرسمية بأىمية االندماج في االقتصاد الرسمي. بنشاط
الممكية غير الرسمية  تحدم كبير في الجزائر  فالممكيات غير كاضحة كال يعرؼ أصحابيا كما أف ىناؾ   -

 .بطء شديد فيما يتعمؽ بإجراءات تسجيؿ الممكية الرسمية كنقميا 
 عدـ كضكح ثقافة المقاكؿ الجزائرم -
 .تفشي الفساد بكؿ صكره كعدـ احتراـ القكانيف كاالمتثاؿ ليا -

تفسير النموذج الفرضي وتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة  : الفرع الثاني
         يقدـ النمكذج حمكال لممشاكؿ التي تكاجييا المؤسسات االقتصادية غير الرسمية الندماجيا في االقتصاد 

الرسمي الجزائرم كىذه الحمكؿ تبدأ قبؿ كؿ شيء بضركرة تكفر استراتيجية كاضحة الندماج الكحدات غير الرسمية 
إلى . عمى المستكل السياسي تبدأ أكال بالفيـ العميؽ لالقتصاد غير الرسمي في الجزائر كخصائص الناشطيف فيو

.  جانب القناعة بأىمية إدخاؿ كؿ ثركات البالد في نظاـ رسمي كاحد لمممكية
I.  حقوق الممكية الرسمية 

مف خالؿ تسييؿ الحصكؿ عمى    خاصة الممكيات غير الرسمية العمؿ عمى تعميـ ترسيـ حقكؽ الممكية 
سندات الممكية الرسمية كتسييؿ إجراءات الحصكؿ عمى تراخيص البناء كنقؿ الممكية كما تبرز أىمية االستعانة 

 .بتجارب ناجحة في ىذا الشأف بشأف ترسيـ الممكيات غير الرسمية
كتسيـ حقكؽ الممكية الرسمية مف معرفة أصحابيا كبالتالي االستفادة مف فرص التمكيؿ لدل البنكؾ   

كتعرض أصحابيا لممساءلة بما في ذلؾ مف ضماف لمحقكؽ كما كتسمح باالستفادة مف فرص تكسع النشاط مف 
. خالؿ ابراـ العقكد كبالتالي زيادة األرباح

 التسجيؿ الرسمي لمنشاط يترتب عنو حقكؽ اجتماعية تتعمؽ بالحؽ في االستفادة مف التغطية االجتماعية كما 
.   تأميف عف المرض كالعالج  كاالستفادة مف التقاعد: تنطكم عميو مف
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 فكة القانكف تؤمف ألصحاب الممكيات المسجمة رسميا حماية قكية تعرض كؿ منتيكييا إلى عقكبات صارمة 
ىذه العقكبات فيما إذا طبقت عمى الجميع تجعؿ ىناؾ احتراـ كامتثاؿ لمقكانيف مف طرؼ الجميع مما يكلد 

.  شعكر بالعدالة كالمساكاة لدل الجميع مؤسساتا كأفرادا
   يسيـ التسجيؿ الرسمي لمممكيات مف استفادة المؤسسات االقتصادية مف مختمؼ تدابير المرافقة التي 

في تسييؿ  )تمنحيا الدكلة لكؿ ممارس لمنشاط بصكرة رسمية كفي إطار قانكني تتعمؽ ىذه التدابير
 . (الحصكؿ عمى الكثائؽ اإلدارية، االستفادة مف امتيازات ضريبية كمالية ، االستفادة مف برامج تككيف

II.  براءة االختراع 
تعتبر براءة االختراع جزء مف حقكؽ الممكية الفكرية كمف منطمؽ قناعة الباحثة بكجكد اختراعات            

في االقتصاد غير الرسمي يمكف لبراءة االختراع كآلية تممؾ رسمية أف تشجع المخترعيف في االقتصاد غير 
الرسمي عمى االندماج مف خالؿ العكائد المتأتية مف بيع أك االستثمار في االختراع، كىذا مف خالؿ إتاحة 

. الكصكؿ إلى كيفية إجراء تسجيؿ االختراع كتخفيض تكاليؼ طمب تسجيميا
III.  تحميل أداة التكمفة والعائد لمنشاط 

    إف تفضيؿ المقاكؿ غير الرسمي البقاء في االقتصاد الرسمي أك اندماجو في االقتصاد الرسمي يأتي 
حسب الباحثة بعد قيامو بتحميؿ العكائد كالتكاليؼ المكجكدة في كؿ مف االقتصاد الرسمي كغير الرسمي  

مف مطمؽ بحثو عف تعظيـ العكائد،  إف النظر إلى تكمفة كعكائد التغطية اإلجتماعية لممقاكؿ غير الرسمي 
كلمعامميف معو يمكف تحميمو مف زاكيتيف قكانيف العمؿ كقكانيف الضماف االجتماعي فالعقكبات كالغرامات 

المترتبة عف عدـ التصريح بالعماؿ كدفع اشتراكات الضماف االجتماعي إلى جانب االلتزاـ بقكانيف العمؿ 
كساعات العمؿ كالراحة كالعطؿ مدفكعة األجر ككؿ ما يتعمؽ بتأميف شركط الصحة كالسالمة المينية 

لمعامميف  كما يقابؿ ذلؾ مف مزايا تتعمؽ بالتأميف عف األمراض كصعكبة الحصكؿ عمى اآلليات الرسمية 
. لمرعاية االجتماعية ككثرة اإلجراءات اإلدارية لالستفادة مف نظاـ التأميف االجتماعي

      إف قكة القكانيف تنعكس مف خالؿ امتثاؿ الجميع ليا ، ك االمتثاؿ لمقكانيف يتطمب كقتا كتكمفة كما 
.  العراقيؿ اإلدارية إال نتاج الطريقة التي تطبؽ بيا القكانيف كالناتجة عف سكء فيـ في النصكص القانكنية

          إف تدابير المرافقة كما يندرج تحتيا مف تقميص كثائؽ إدارية ك تقديـ إعفاءات ضريبية أك تجنب 
تطبيؽ ضرائب بأثر رجعي عمى الكحدات االقتصادية ، كخفض عدد مرات دفع الضرائب كالرسكـ المترتبة 
عف ممارسة النشاط رسميا أك فرض ضريبة مكحدة لمنشاط إلى جانب خفض إجراءات التسجيؿ كالحصكؿ 

عمى التراخيص إلى أقؿ ما أمكف، ناىيؾ عف إمكانية االستفادة مف دكرات تدريبية كتككينية مجانية أك 
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مكانيات االستفادة مف التمكيؿ، كؿ ىذا مف شأنو أف أف يغمب كفة ىذه المزايا كالعكائد  بمبالغ مدركسة  كا 
باالستناد إلى . المترتبة مف االندماج في االقتصاد الرسمي عمى كفة  البقاء في االقتصاد غير الرسمي

. تحميؿ أداة التكمفة كالعائد

IV.  مكافحة الفساد اإلداري

يؤثر كجكد الفساد اإلدارم يؤثر عمى  قرار المؤسسات غير الرسمية في االندماج في االقتصاد الرسمي 
الرسمي ك مكافحتو تعتبر أمرا ال بد منو لتحفيز تمؾ المؤسسات عمى االندماج كبالتالي التمتع بفرص 

 بيئة فاسدة كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية  ظؿ في(ماديةػ بشرية) ال يمكف أف تزدىر كتخمؽ ثركةؼالنمك 
 كالممكيات ما يعكس أىمية مكافحة الفساد اإلدارم كالتمتع بالحماية لمحقكؽ االقتصادية الحقكؽ

ىذه القكة التي تستمد مف خالؿ إقامة نظاـ عادؿ تحفظ فيو الحقكؽ كتحتـر فيو . كاالجتماعية بقكة القانكف
الكاجبات إلى جانب أىمية تكفر منظكمة قانكنية صارمة تطبؽ عمى الجميع فالمنظكمة األخالقية لكحدىا 
ال تكفي حتى يشعر المقاكؿ غير الرسمي بأنو في حاؿ تعدم عمى حقكؽ الغير أكفي كضعية اكتساب أك 

كتمعب ىنا الرقابة الى جانب المشاركة في إعداد السياسات كالقكانيف . استفادة مف مداخيؿ غير رسمية
كعدـ تيميش كمشاكرة المتعامميف في االقتصاد غير الرسمي في أىـ اإلجراءات التي تمسيـ بصكرة 

 .مباشرة بما يضمف اإللتزاـ كشعكر كؿ طرؼ بمسؤليتو كدكره في تحقيؽ التنمية
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خالصة الفصل  
في ظؿ االقتصاد غير الرسمي يمكف أف  المؤسسات االقتصادية في الجزائر    مف خالؿ ما تـ تحميمو لكاقع 

: اآلتيةنخمص إلى جممة النتائج 
 ائر بجيكد معتبرة في مجاؿ التشريعات المتعمقة بترقية المؤسسات المصغرة كالصغيرة زقامت الج

كالمتكسطة ككذا في مجاؿ استحداث ىياكؿ لضماف تنفيذ مختمؼ السياسات في مجاؿ تطكير القطاع 
. الخاص كتشجيع االبتكارات كمكافحة الرشكة كتحسيف الحماية االجتماعية كتأطير األسكاؽ المكازية

 .ستدراؾ التأخر المسجؿ في استحداث المؤسسات المصغرة كتشجيع المنافسة ال
  عمى الرغـ مما انجز لـ أك الجذكر العميقىة لممشكؿ المتمثمة في الممكية كالعقار كانتشار الفساد كالرشكة

كتزايد األنشطة في االقتصاد غير الرسمي فخمؽ مناخ مناسب الندماج المؤسسات غير الرسمية مف 
جية كمف جية اخرل مناسب لنشكء مؤسسات جديدة كنمكىا يتطمب معالجة ىذا المسائؿ العميقة كليس 

 . االلتفاؼ حكليا، كىي مسائؿ يتكقؼ عمييا نمك القطاع الخاص بشكؿ أساسي
عمى الرغـ مف النقائص كالقصكر الذم اعترم اإلصالحات في مجاؿ ترقية المؤسسات االقتصادية مف ككؿ 
ما مف شأنو أف يحد مف تنامي االقتصاد غير الرسمي، تستدعي الضركرة تكفير جممة مف الشركط لضماف 

 :عدـ فشؿ اندماج المؤسسات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي أىميا
 تسخير الكقت الكاؼ لو الندماج في اإلطار الرسمي التحضير كاإلعداد المدركس كالمحكـ لعممية ا

 طكيال ألنو يقاـ عمى تكفير شركط امتصاص أنشطة االقتصاد غير الرسمي ايتطمب تحضيرككنو 
 ، لضماف عدـ فشؿ عممية االندماج

  عادة النظر في الدكر المنكط بكؿ  فيـ خصكصية المقاكؿ كاإلدارة الجزائرية عمى حد سكاء، كا 
  .ىندسة إدارية معدة كفقا لمخصكصية الجزائريةاقامة  منيما مع

  لف تعمؿ السياسات المستيدفة لالقتصاد غير الرسمي إال بالتظافر مع السياسات الرامية إلى 
تحسيف سير المؤسسات الرسمية كعمى ىذا األساس يعتبر تحدم تكعية الكحدات غير الرسمية بأىمية 

 اإلندماج بالغ األىمية إلى جانب كؿ ما مف شأنو أف يعيؽ النفاذ إلى نظـ الممكية
    كبناء عمى ما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ سنحاكؿ في الفصؿ المكالي معرفة ىذا الكاقع بشكؿ

 .شرح اإلطار الميداني لمدراسةخالؿ  أقرب مف
 



 

  

: الفصل الرابع
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تمهيد  

 مثؿم ذمكاؿ ق ذات حد في التطبيؽ إلى كالمجرد العاـ الدراسة سؤاؿ مف، الميدانية الدراسة في الباحث   ينتقؿ      
بكيفية اندماج المؤسسات غير الرسمية في  المتعمؽ الكاقع يعكس ما كىك العممي، لمبحث كالدقيؽ المممكس الجانب

. الدراسة ىذه في المتبع المسار خصكصية ك طبيعة تحديد ذلؾ يتطمب حيث ، الرسمياالقتصاد 
إلى تكضيح منيجية الدراسة عف طريؽ تبياف تصميـ الدراسة، كمصادر كطرؽ جمع  ييدؼ ىذا الفصؿ       

: اآلتيةالبيانات ككذلؾ كحدات القياس إلى جانب مجتمع البحث مف خالؿ المباحث 

 لمبحث البديمة والخيارات الدراسة منهجية :المبحث األول           
 والكمية الكيفية البيانات لتحميل المستخدمة االختبارات :المبحث الثاني           
 تمهيدي لمتعريف بميدان الدراسة  مدخل :المبحث الثالث           
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 لمبحث البديمة والخيارات الدراسة منهجية: األول المبحث

البحث يعد  طرؽ تعدد ظؿ في الميدانية المعالجة إلى النظرية لمدراسة  المعالجة مف الباحثة انتقاؿ إف عممية       
ال ، مضبكطة نتائج يمكف بمكغ العممي البحث أسس بنجاح كبتتبع ذلؾ تحقيؽ ما تـ فإذا ا،ضركرمأمرا  تحقؽ  كا 
لجمع  المستخدمة كاألدكات المعاينة  كالبحثي بالمسار يتعمؽ ما كؿ لذلؾ مف األىمية بمكاف شرح ذلؾ تماما، عكس

. الدراسة أدكات اعتماد كقابمية القبمية اإلحصائية كاالختبارات البيانات

تحديد طبيعة المسار البحثي : المطمب األول

. بحث منظـ منيجي ناقد في أسباب المشكالت كحمكليا" البحث العممي أرقى العمميات العقمية فيك     يعد     
مشكمة تتطمب حال كينتقؿ مف المالحظة إلى التحميؿ، فالتجريب فالتعميـ كأخيرا  كيقكـ عمى أساس مف سؤاؿ أك

 كسيتـ تكضيح طبيعة المسار البحثي مف خالؿ تحديد التمكقع االبستمكلكجي لمدراسة كأنماط االستدالؿ 1".التطبيؽ
. ثـ المقاربات المختارة

 التموقع االبستمولوجي لمدراسة: الفرع األول
الميداف الفمسفي الذم ييدؼ إلى بناء أساسيات العمـ، كعمى ىذا "  يمكف أف تعرؼ االبستمكلكجيا بأنيا        

 لتقرير فيما ،لكجيا تبحث عف خصائص العمـ بيدؼ تقدير القيمة المعرفية لممعارؼ التي تنتجياكاألساس فاالبتسـ
،  كمع تعقد المعارؼ تطكر ىذا 2"إذا كاف يمكف تعميـ ىذه المعارؼ كاالقتراب مف الحقيقة المطمقة كالمثبتة

.  يركز عمى الطريقة التي تنتج بيا المعارؼ كتفسرانعكاسيالتعريؼ لتصبح االبستكمكلكجيا عبارة عف نشاط 
 :    3كعميو فاالبستممكجيا يمكف أف تنعكس في أربعة أبعاد" دراسة البناء المعرفي الجيد"فيي

I. بعد كجكدم (Dimension Ontologique) :  يسأؿ عف طبيعة الحقيقة التي يتكجب البحث عنياكىك. 
II. بعد معرفي(Dimension Epistimique) :يبحث عف طبيعة المعرفة المنتجة. 
III. بعد منيجي(Dimemsion Méthodologique):بيا المعرفة كتبرر  يركز عمى الطريقة التي تنتج. 
IV. بعد قيمي(Dimension Axiologique ): الذم يبحث عف القيـ التي تحمميا المعرفة  

 كيؼ المعرفة المنتجة ؟ طبيعة  ما ىي الحقيقة التي نبحث عنيا؟ ما :اآلتية األسئمة عف تجيبإذا فاالبتسمكلكجيا 
 مختمؼ في بكثرة  رائدة كمعتمدةر نماذج تعتبةأكجدت ثالث اء عميوفكب ؟ المعرفة قيمة تقدر المعرفة؟ كيؼ تتككف

                                                           
1
دار األبحاث لمترجمة ك النشر ك :  الطبعة األكلى، الجزائرالرسائل واألطروحات–أسس البحث العممي في العموم االقتصادية و اإلدارية :عبد المجيد قدي  

. 12، ص 2009التكزيع، 
2
THIETART  Raymond-Alain. et al. , Méthodologie de Recherche en Management,(en line) 4ème Edit, Paris : DUNOD, 

2014, disponible sur :medias.dunod.com , consulté le 07/03/2019 à 11 :10)P.15. 
3
Loc. cit. 
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 كالنمكذج االسترشادم التفسيرم الكضعي االسترشادم كىي النمكذج ؛البحثية كتمثؿ أقساـ االبستممكجيا المجاالت
. 1التاليكالنمكذج االسترشادم البنائي، كبيانيا في 

الفرضية  :ىما أساسيتيف فرضيتيف النمكذج االسترشادم الكضعي عمى يقكـ :النموذج االسترشادي الوضعي .1
 ىي تدريجيا العمـ تشكؿ التي فالمعرفة المكجكد، لمكاقع أساسية حقيقة األكلى تمثؿ حيث اليقينية، كالفرضية الكاقعية
 رفض أك تأكيد التحقؽ، أك مف تمكنو التي األساليب بعض لديو أف يعمـ الباحث أك النماذج كمصمـ الكاقع، معرفة
 ال الفرضية ىذه فاعتماد بعض األسباب، عف ينتج لمكاقع أثر ككؿ السببية، فتمثؿ اليقينية الفرضية أما  أكالكاقع ىذا

نما الكصؼ، إمكانيات لتبني يقكدنا  .كجكده نمتمس الذم الكاقع ما يعكسو دقيقة بطريقة الشرح كا 
 كىما ففرضيت عمىاف  النمكذجافيقكـ ىذ: البنائي والنموذج االسترشادي االسترشادي التفسيري النموذج .2

 يمكف ال أنو اإلدراؾ أم انعكاس قابمية عدـ مف حالة األكلى تفترض حيث الفرضية النسبية كالفرضية القصدية،
 فييا يفسر فال القصدية الفرضية أما تبنى، المعرفة ألف أصال يكجد ال كقد المعرفة مكضكع إلى منشأ الكصكؿ

لمباحث  المتاحة الفرص عمى بناء اإليجابية، باألسباب النيائية األسباب تفسر إنما فقط، لمباحث السمكؾ اإلدراكي
 .المعرفة بناء في الحاسـ الدكر لو يككف الذم

 ىك المتغير ىذا ىؿأم ( ختبار الفرضياتاِا الكضعي  االسترشادم تحديدا يتـ في النمكذج أكثر كبشكؿ           
 عزؿ كتحديد إمكانيةككذا ، المدل القصير عمى (نتائجاؿ /سباباأل) التسمسؿ كدراسة  (ال؟ أـ الظاىرة ليذه سبب

 البحث أجؿ مف كذلؾ؟  كلماذا ؟أسئمة كيؼ فييما فُتعتمد كالبنائي التفسيرم افاالسترشادم افالنمكذج أما .الحقائؽ
 مكضكع في التفكير في التعقيد البسيككلكجي عمى نعتمد حيث التفسيرم، االسترشادم النمكذج في كما الدكافع عف

 البنائي االسترشادم النمكذج أما .ىاعف تحميؿ نبحث التي الفاعميف أقكاؿ مف بالقرب البقاءق يتطمب ما كىذا المعرفة،
 .2المتداخمة التنظيمية العالقات في المنظمي التعقيد  عمىيعتمد أنو ، أم معينة أعماؿ غايات عف يبحث فيك
 كعادة الكمية، البحث أساليب فييما تستخدـ ما ؿّل ؽ  )كالبنائي التفسيرم( النمكذجيف   كنشير إلى أف كال مف        
 .معينة ظكاىر فيـ أجؿ مف الكيفية نحك األساليب التكجو يتـ ما
  الكضعي، االسترشادم النمكذج باعتماد الدراسة مكضكع عالجت فالباحثة السابؽ التحميؿ منظكر مف          

 حقكؽ الممكية  بعدلذم تمعبو آليات االندماج في االقتصاد الرسمي ممثمة في كؿ مف مدل الدكركحجـ  ةػػػػػػػلمعرؼ
 عمى عممية اندماج المؤسسات  اإلدارم ككذا الفساد،عكائد كتكاليؼ النشاطأداة تحميؿ براءة االختراع كالرسمية ك

                                                           
1
 THIETART  Raymond-Alain. et al. , Méthodologie de Recherche en Management, 2ème Edit, Paris : Dunod, 

2003,pp.14-15 
2
 Loc.cit. 
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النمك  كتمثمت فيكالمزايا التي يراىا ىؤالء أكثر جذبا بالنسبة ليـ  االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي
 .، الممكية المحمية، قكة القانكف، التغطية االجتماعية، تدابير المرافقةاالقتصادم
 نمط االستدالل : الفرع الثاني

 قكانيف الستنتاج الكاقع بمالحظة يبدأ الذم  يقـك االستكشاؼ في البحث العممي عمى المنطؽ االستقرائي         
 ىذه الستخراج الكاقع رتصك أك التمثيؿ طريؽ يتـ عف أف كيمكف العاـ، إلى الخاص مف عامة أم كنظريات

  .بعد فيما ألمفاىيمياإلطار  تشكؿ أك نظريات نماذج أك فرضيات استنتاجإلى  كصكال كمناقشتيا المالحظات
 أخرل قضايا إلى أكلية كفرضيات مف نظريات ينطمؽ الذم االستنباطي المنطؽ عمى يقكـ فيك االختبار        أما

 الخاص إلى العاـ مفأم  الكاقع في تفسيرىا المختمفة يمكف الظكاىر بيف العالقات أف باعتبار تجربة دكف عنيا تنتج
 كمحاكلة عاـ قبكؿ ذات نظرية مف االنتقاؿ تنتاجي أك االس-االفتراضي باإلجراء يعرؼ ما طريؽ عف يتـ أف كيمكف
 .1اختبارىا بالنفي أك اإلثبات في األخير ليتـ المدركس المكضكع تخص فرضيات كضع

 المعتمد البحثي المسار الدراسة، ككذلؾ في اختياره تـ الذم االسترشادم الكضعي النمكذج عمى بناء       ك
 االنطالؽ يتـ حيثتاجي، اإلجراء االفتراضي االستف ىك ذلؾ مع يتفؽ الذم االستدالؿ نمط فاف المكضكع، لمعالجة

اإلدارم أداة تحميؿ العائد كالتكمفة ككذا الفساد  براءة االختراع كبدكر حقكؽ الممكية الرسمية ك المتعمقة الفرضيات مف
كدكر كؿ منيا في اندماج الكحدات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي كالمزايا المترتبة مف عممية 

 اختبارىا ليتـ المؤسسات غير الرسمية في كالية بسكرة ، مف عينة بآراء عنو المعبر الكاقع مع االندماج، كمقابمتيا
 . الخامسالفصؿ في عمكما  الدراسة نمكذج كاختبار

المقاربات المختارة   :الفرع الثالث 

البحكث بكثرة انتشرت ، كما  كمية ككيفية لدراسة كتحميؿ الظكاىرت يستخدـ في البحث العممي مقاربا          
: التي تعتمد عمى دمج األسمكبيف كسيتـ شرح ىذه المقاربات فيما يمي

I.   المقاربة الكمية

 مف أكثر األرقاـ عمى يركز الكمية إنما المجاالت في فالباحث ،األرقاـ استخداـ عمى الكمي  يقـك البحث        
 تظير قكية عممية أدلة ، باعتبارىا ألمفاىيميك النظرم البناء كمستكيات القيـ تمثيؿ مف تمكف ألنيا آخر، شيء أم

التجارب  الميداني، المسح :االجتماعية في العمكـ المستخدمة الكمية األساليب أمثمة كمف معينة، ظاىرة عمؿ كيفية
 :تشمؿ قد الكيفية البيانات كمصادر النصكص، تحميؿ عمى فيركز الكيفي البحث اأـك . النماذج الرياضية المختبرية

                                                           
1
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 كردكد الباحث كانطباعات كالنصكص، الكثائؽ المقابالت، ،)الميداني العمؿ( بالمشاركة المالحظة، المالحظة
ستخداـ األرقاـ مف أجؿ ا  إلىفالمقاربة الكمية تميؿ أكثر. شيكعا األكثر المصدر تعتبر أف المقابالت إال .األفعاؿ

. الكصكؿ إلى نتائج دقيقة مثمما يتـ في العمـك الطبيعية
II. المقاربة الكيفية 

 حكؿ مادية عالمات معرفة عمى تساعد  تستند  المقاربة الكيفية عمى البيانات الكيفية أك الكصفية التي       
 1.الصكر، التسجيالت الصكتية النصكص، العبارات، الكممات، : معينة مف خالؿ ظاىرة

III. المقاربة المختمطة 
 ىذا يعد، إذ (La Méthode mixte) تـ اختيار منيجية لتصميـ بحثنا العممي تمثمت في المنيج المختمط           

المنيج مف أحدث طرؽ البحث العممي التي القت اىتماما كبيرا في السنكات السابقة كىي األحدث التي تدخؿ في 
تصميـ البحث العممي، كىك عبارة عف دمج كؿ مف المنيج الكمي كالمنيج الكيفي في نفس الدراسة كمف بيف 

 :2ىذه المقاربة ؿ  الباحثة مبررات استخداـ

يسمح المنيج المختمط بإثراء تصميـ الدراسة سكاء مف ناحية اإلعداد لألسئمة كسيرىا أك مف ناحية إثراء  .1
.   معااالثنيفالنتائج أك 

عدـ كفاية مصادر المعمكمات لدراسة األسباب المؤدية الرتفاع حجـ االقتصاد غير الرسمي باستعماؿ أحد  .2
 .المنيجيف الكصفي أك الكمي كبالتالي إليجاد الحمكؿ كعميو يتـ إجراء تكأمة بيف المنيج الكمي كالنكعي

قد ال يكفي منيج كاحد لمكصكؿ إلى نتائج مفيدة لمدراسة، كقد تحتاج النتائج التي خرج بيا الباحث إلى تأكيد  .3
 .كمنيا يتـ المجكء إلى الدمج بيف المنيجيف لزيادة الثقة في النتائج المتكصؿ إلييا

مف خالؿ تعميـ النتائج االستكشافية . يمكف مف خالؿ المنيج المندمج الحصكؿ عمى كـ ىائؿ مف البيانات .4
 مف األمكر المتعمقة ببحثو كضيؽ كخصكصية عينة الدراسة، عدـ كفاية الدراسات افقد يجيؿ الباحث عدد

حكليا لذا قد يقـك الباحث بدراسة استكشافية باستخداـ المنيج النكعي بعدىا يستخدـ المنيج الكمي كذلؾ 
  .لفيـ أعمؽ لمدراسة

                                                           
1
 MYERS Michael D., Qualitative Research in Business and Management, Sage Publications Ltd, 2nd Edit., London, 

2013, pp. 07-08. 
2

 عمى الساعة 16/07/2018 أطمع عميو بتاريخ www.BTS-academy.comمتاح عمى الخط  :المنهج المختمط وأهميته في البحث العممي: ..…………
18:30 .
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كالذم يعتمد عمى جمع ( Le design exploratoire) في ىذا المنيج عمى التصميـ االستكشافي عتمدت الباحثةكا
استعماؿ ىذه المكاضيع لتككيف   ثـ،الكتشاؼ المكاضيع التي تشكؿ أسئمة (Qualitative)كتحميؿ البيانات النكعية 

جمع ببحيث قامت الباحثة بداية . 1في مرحمة الحقة (Quantitative)داة تسمح بتحميؿ البيانات بصكرة كمية أ
 البيانات لحصكؿ عمىؿ.  الكحدات غير الرسميةتستخرجاالبيانات مف قطاع األسر في كالية بسكرة ثـ مف خالليا 

.  دراستياتكد الباحثةالكمية لمعينة التي 

المعاينة واألدوات المستخدمة ومجتمع البحث : المطمب الثاني

 بتحميؿ القياـ  مرحمة ميمة في البحث، لذلؾ قبؿتعداختيار عناصر مجتمع البحث التي ستمثؿ العينة        إف
مف تحديد  بدقة المجتمع الذم يستيدفو البحث كالمعاينة التي ستمكف كجب تكضيح ك كتفسيرىا الدراسة بيانات

 .البيانات جمعفي  المستخدمة األدكات ككذا الحجـ الضركرم لمعينة

المعاينة  وتقنيات الدراسة مجتمع: الفرع األول

 .مف التفريؽ بينيمايتمكف ماىية مجتمع الدراسة ككذا المجتمع لمستيدؼ حتى ؿشرح سيتـ بداية تقديـ      

I.  مجتمع الدراسة والمجتمع المستهدف

مجمكعة منتيية أك غير منتيية مف العناصر المحددة مسبقا كالتي ترتكز عمييا : "     يعرؼ مجتمع الدراسة بأنو
، كال يعرؼ مجتمع البحث إال عف طريؽ مقياس يجمع بيف األفراد أك األشياء كيميزىـ عف غيرىـ مف "المالحظات

 يمثؿ 2 ."فالمقياس يجعؿ مف العناصر ذات خاصية مشتركة أك ذات طبيعة كاحدة. ك األشياء األخرلأاألفراد 
 األفراد، يمثؿ مجمكعة أخرل بعبارة أك الدراسة، نتائج إلى بكاسطتو تصؿ أف الباحثة تريد ما الدراسة مجتمع

 الكحدات نكع فيك تحديد المستيدؼ المجتمع أما الدراسة، عمييا تطبؽ أف يمكف التي الكحدات كؿ أك المنظمات،
. 3المدركس المجتمع مف كعناصر تعتبر التي

كفي بحثنا مجتمع البحث يمثؿ المؤسسات االقتصادية غير الرسمية الجزائرية ك بالتحديد المؤسسات غير          
ككذا المبتكرة منيا أما  المقياس الذم يجعؿ مف المؤسسات االقتصادية غير  (خدمة/سمعة)الرسمية المنتجة لػ 

                                                           
1
 BENEDICTE  Aldebert ,AUDREY Rouzies, Quelle Place Pour Les Méthodes Mixtes Dans La Recherche 

Francophone En Management ? Management International,2014 , janvier, Vol19, numéro1 disponible sur 

https://id.erudit.org/ iderudit/1028489 ar, consulté le 07/09/2019 a12 :00. pp44.45. 
2
صحراوي بوزيد، بوشرف كمال، ضبعون ضعيد، الطبعة :  ترجمة،(تدريبات عممية)منهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية:موريص أنجرش  

 299.-298. ص،ص2006دار القصبة للنشر،الثانية، الجسائر، 
3
BLANKENSHP Diane C., Applied Research and Evaluation Methods in Recreation, w e.Human Kinetics., 

USA, 2009, p. 82 
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الرسمية ك التي تمثؿ مجتمع البحث ذات خاصية مشتركة أك ذات طبيعة كاحدة فيي خاصية عدـ التسجيؿ في 
 كفي بحثنا اقتصرنا عمى الكحدات غير الرسمية المكجكدة في كالية .الدراسة عمييا تقتصر كالتي ،السجؿ التجارم

  . بمدية12بسكرة كبالتحديد في مقرات البمديات الرئيسية كعددىا 
II.  العينة والمعاينة

 تمثؿ العينة مجمكعة فرعية مف عناصر مجتمع البحث تمكننا مف الكصكؿ إلى تقديرات تعمـ عمى كؿ           
كألف .  كتسمى عممية اختيار العينة بالمعاينة، كىي عممية ضركرية في البحث العممياألصمي،مجتمع البحث 

الكماؿ في البحث العممي ىك أف نستعمـ لدل كؿ عناصر مجتمع البحث الذم نيتـ بدراستو، إال أف ذلؾ يصعب 
كمما تجاكز العدد اإلجمالي بعض المئات مف العناصر، كقد يستحيؿ عندما يصؿ إلى المالييف بسبب ما يقتضيو 

بانتقاء مجمكعة فرعية مف مجتمع البحث مف خالؿ المركر  البحث مف مكارد ككقت كتكمفة، لذلؾ تسمح المعاينة
 كىنا يجب التفريؽ بيف خطأيف أثناء ،بمجمكعة مف العمميات تيدؼ إلى بناء عينة تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼ

.  1اختيارنا لمعينة ىما خطأ المعاينة كخطأ المالحظة

خطأ المعاينة  .1

 يحدث ىذا الخطأ مف ككف المعمكمة المحصؿ عمييا ال يمكف أف تعكس تماما كؿ مجتمع البحث، كىذا        
الخطأ ال مفر منو ألف دراستنا تتكقؼ عمى عينة فقط ليذا يشار في تقارير سبر اآلراء أف ىامش الخطأ مثال يقع  

 . خطأ المعاينة قمصنا، إال أنو كمما رفعنا عدد العناصر المنتقاة مف مجتمع البحث األصمي كمما %5في حدكد

خطأ المالحظة  .2

 يأتي ىذا الخطأ مف تقصير الباحثة أثناء تعريؼ عناصر مجتمع البحث أك ينتج عف قاعدة مجتمع البحث        
تماـ قاعدة  الغامضة، كحاكلت الباحثة تقميصو قدر اإلمكاف مف خالؿ حصر مقاييس االختيار غير التامة أك كا 

 . مجتمع البحث األصمي حتى ال تمس بسالمة النتائج

حجم العينة الدراسة  : الفرع الثاني
فيك  المستيدؼ المجتمع الدراسة أما نتائج إلى بكاسطتو تصؿ أف الباحثة تريد الدراسة ما مجتمع   يمثؿ        

 عف دراسة نتكمـ كلما ،الدراسة عمييا تقتصر كالتي المدركس، المجتمع مف كعناصر تعتبر التي الكحدات نكع تحديد

                                                           
1
. 301،صمرجع سابق: مكريسأنجرس  
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محصكرا في كؿ  المستيدؼ المجتمع المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في كالية بسكرة يككف مف لعينة ميدانية
 . التي تنشط في كالية بسكرة  الكحدات االقتصادية غير الرسمية 

I.  العينةاختياركيفية  
 إلى تحديد مجتمع معركؼ ممثؿ في عدد األسر لجأت الباحثةمجتمع الدراسة غير معركؼ العدد  ألف        

 األسر تمثؿ مجمكعة األفراد باِاعتبار 2008في كالية بسكرة حسب آخر إحصائية متاحة إلحصاء السكاف لسنة 
 ال بد كأف  يتكاجدكا ضمف ىذه  غير الرسميف الناشطيف في االقتصادأ ك،لدراسةاالذيف يمكف أف تنطبؽ عمييـ 

عدد األسر في   عمما أف، لتحديد حجـ العينة"سيكارافأكما "لى الطريقة التي حددتيا اعتمدت الباحثة ع ،األسر
 "سيكاراف" أعدتوجدكؿ الذم اؿبالرجكع إلى ، ك أسرة 144666 :بمغ 2008كالية بسكرة حسب إحصاء السكاف 

 مؤسسة غير 210 كالذم قدر بػ ا تـ التمكف مف الكصكؿ إلى الفئة المستيدفو مف خاللو1 عائمة384نجد أف 
تكجد عدة نقاط يمكف االعتماد عمييا مف أجؿ تحديد حجـ العينة   أنو"أكما سيكاراف"كتذكر  رسمية،
  : كىي المطمكبة

 . مفردة يعد مالئما لمعظـ أنكاع البحكث500 ك30أف حجـ العينة الذم يتراكح بيف  .1
أكدت أنو في   مفردة؛ ك30عند استخداـ العينة الطبقية فإف حجـ العينة لكؿ فئة يجب أف ال يقؿ عف  .2

 إلى 10بعض أنكاع البحكث التجريبية التي يككف فييا حجـ الضبط كالرقابة عاليا فإف حجـ عينة مقداره 
 10 مفردة قد يككف مقبكال كىذا ما نبرره في بعض الطبقات التي استعممناىا كالتي لـ يتجاكز عددىا 20

مفردات أك عائالت نظرا لحساسية المكضكع األنشطة غير الرسمية كصعكبة الحصكؿ عمى معمكمات مف 
 يككف مقبكال في كثير مف الحاالت  500 ك30كقاعدة فإف حجـ العينة الذم يتراكح بيف . طرؼ أصحابيا

 2اعتمادا عمى نكع تصميـ المعاينة المستخدـ كعمى مشكمة أك سؤاؿ البحث الذم يتـ كصفو
  استمارة مكزعة384التي تـ الحصكؿ عمييا مف أصؿ  (كحدة غير رسمية) كحدة معاينة 210كترل الباحثة أف 

نسبة مقبكلة مقارنة بطبيعة كخصكصية المكضكع المعالج ككذا صعكبة استجكاب الناشطيف في االقتصاد غير 
 3:معادلة ستيفف ثامبسكف: الرسمي كما تكصمنا لنفس حجـ العينة بمعادلة 

 
 

                                                           
1
 .421، ص2006دار المريخ،: ط، الرياض.، ب"طرق البحث في اإلدارة مدخل لبناء المهارات البحثية"أكما سيكاراف، ترجمة إسماعيؿ عمي بسيكني  

 .423 أكما سيكاراف ، المرجع السابؽ، ص 2
 6.، ص2012ط،.، بغداد، بكيف نحدد حجم العينة:  ايماف حسيف الطائي 3
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  =384 
   

  %95  لمستكل ثقة  %5حدكد الخطأ ىك    :α أك d     كحيث 
     :Z  1.96مستكل الداللة. 

N      :ع،ـحجـ المجت 
      :nالعينة . 

يعني أنو إذا تكررت التجربة لعدد كبير جدا مف  ( α =0.05)إف مستكل المعنكية المعتمد مف قبؿ الباحثة ىك     
فإذا ،  كىي في الكاقع صحيحة خمس مرات في كؿ مئة مرة ،المرات فمف المحتمؿ أف نرفض الفرضية الصفرية
.  نرفض الفرضية الصفريةαكانت نتائج االختبار اإلحصائي أقؿ مف قيمة 

 384 نظرا لخصكصية مكضكع الدراسة فالباحثة اتبعت أكال طريقة تكزيع االستبياف عمى عينة مككنة مف       
 تمثؿ  دائرة أساسية12 عمى االختيار بحيث كقع ،عائمة مف كالية بسكرة تـ اختيارىا بطريقة العينة الطبقية العشكائية

 ، طبقات تشترؾ في خاصية ككنيا دكائر رئيسية
      كتعد العينة الطبقية العشكائية أفضؿ أنكاع العينات كأكثرىا دقة في تمثيؿ المجتمع اإلحصائي غير 

المتجانس بحيث يتـ تشكيؿ الطبقات عمى أساس خصائص مشتركة ثـ أخذ عينة مف كؿ طبقة مف الطبقات في 
عدد يتناسب مع حجـ الطبقة بالمقارنة مع السكاف، كمف ثـ يتـ تجميع ىذه المجمكعات الفرعية مف الطبقات لتشكيؿ 

كاعتمدت الباحثة عمى الطريقة التالية لمكصكؿ إلى الشريحة المقصكدة مف الدراسة كىي الكحدات   1.عينة عشكائية
. االقتصادية غير الرسمية 

كفي داخؿ االستبياف الذم قسـ إلى ( 384)تـ تكزيع استبيانات عمى القطاع العائمي : في المرحمة األولى -
كتشؼ ف كمف خالؿ البيانات العامة ،عامة عف األسرةاؿبيانات اؿقسميف تجيب كؿ عائمة في القسـ األكؿ عمى 

. إف كجدكااألشخاص أك الممارسيف لألنشطة غير الرسمية 
لمكحدات غير الرسمية كالتي  عمى القسـ الثاني مف االستبياف الذم خصص تتـ اإلجابة: في المرحمة الثانية -

  في حاؿ تكاجد في األسرة الكاحدة أكثر مف شخص ممارس لمنشاط غير .برزت مف خالؿ إجابات األسر
 حتى ال تقع في مشكؿ تكرار البيانات العامة لنفس الرسمي تكتفي الباحثة بإجابة عنصر كاحد مف العائمة

لتغطية مقرات البمديات  . في كالية بسكرةة غير الرسميالكحداتكبيذه الطريقة تـ الكصكؿ إلى . العائمة الكاحدة

                                                           
1
 .305 أنجرس مورٌس ، مرجع سابق، ص 

              144666*0.5(1-0.5)   
 14666-1(0.052/1.962)+0.5(1-0.5) 
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 مستكل ما بعد 2)إمراة   رجاؿ ك(6) ستة أشخاص ىـ( 7)سبعة االستعانة بفريؽ عمؿ مككف مف ت تـ12
 كؿ كاحد مف ىؤالء النشغاالتكنظرا  (أستاذ متقاعد 01 مستكل تعميـ متكسط، ك2مستكل ثانكم ك2 ك،التدرج
 ت أسئمة االستبياف، بؿ تـف كاإلجابة ع العمؿ مف جمعيـ في كقت كاحد كشرح كيفية سيرتتمكف الباحثةلـ 

ة ، كشرح اليدؼ مف كؿ محكر مف محاكر االستبياف إلى جانب تكضيح  كؿ كاحد منيـ عمى حدمقابمة
  .األسئمة الغامضة بالنسبة إلييـ

II.  وحدة المعاينة
  كحدة المعاينة عبارة عف عنصر كاحد مف أعضاء العينة كما أف العنصر عبارة عف فرد مف أفراد المجتمع كفي    

.  غير رسمي أم غير مسجؿادراستنا كحدة المعاينة تمثؿ كؿ شخص أك فرد مف أفراد العائمة يمارس أك يممؾ نشاط
  إلجراء البحث، المطمكبة البيانات أك المعمكمات بإعطاء ستقكـ التي الجية أك الشخص ىك الدراسة تحت كالمفردة

تمثؿ في أصحاب المؤسسات االقتصادية تالمعركضة كفي دراستنا  األسئمة عف باإلجابة ستقكـ التي المفردة تمؾ أك
 .فمغير الرسمية أك المقاكليف غير الرسمي

        مف خالؿ ما تقدـ عرضو حكؿ طريقة اختيار العينة كتكزيع االستبياف تـ الشركع في تكزيع االستبيانات 
مف كذلؾ استغرقت عممية تكزيع كاسترجاع االستبيانات مدة شير كنصؼ  مقر بمدية رئيسية ك12 عائمة لػ384عمى 
 المكالي نتائج تكزيع االستبياف كنسبة 1-4 كنكرد في الجدكؿ 2019أفريؿ  25 إلى غاية 2019 مارس10

. االستجابة لو
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توزيع االستبيان عمى العينة ونسبة االستجابة -1-4جدول

االستبيانات البمدية 
المكزعة 

االستبيانات 
المسترجعة 

االستبيانات 
المعنية 
بالدراسة 

(UPI )

مف    UPI نسبة
مجمكع 

االستبيانات 
المسترجعة 

االستبيانات 
مف  المستبعدة
الدراسة 

االستبيانات 
الفارغة 

االستبيانات 
المقصية 

 05 03 86 %43.03 71 165 165بسكرة 
 00 00 05 %44.44 04 09 09لكطاية 
 00 00 00 %100 09 09 9جمكرة 
 00 00 05 %50 05 10 10القنطرة 

 00 00 01 %96.29 26 27 27سيدم عقبة 
 00 02 01 %82.35 14 17 17زريبة الكادم 

 00 00 07 %12.5 01 08 8مشكنش 
 00 02 19 %52.27 23 44 44طكلقة 
 01 03 00 %60 06 10 10فكغالة 

 05 09 15 %40.81 20 49 49أكالد جالؿ 
 00 00 05 %83.33 25 30 30سيدم خالد 

 00 00 00 %100 06 06 6أكرالؿ 
 11 19 144 %54.68 210 384 384   المجموع

 .25/04/2019 إلى 10/03/2019خالؿ الفترة . مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج تجميع االستبياف: المصدر               
Upi : unité de production informelle غير رسمية إنتاجيةكحدة  

عدد االستبيانات المعنية بالدراسة عمى +عدد االستبيانات المستبعدة  =نسبة االستبيانات المقبكلة إلى المكزعة 
( 100)مجمكع االستبيانات المكزعة النتيجة ضرب 

  .%92.18=384/(210+144  =)نسبة االستبيانات المقبكلة إلى المكزعة: كعميو

 أف عدد الكحدات اإلنتاجية غير الرسمية تمثؿ أكثر مف نصؼ العينة المختارة 1-4الحظ مف الجدكؿ        م
 إلجراء الدراسة ميدانيا بالمقارنة مع صعكبة استقصاء الكحدات غير الرسمية بشكؿ كىي نسبة مرتفعة54.68%
  .مباشر
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األدوات المستخدمة لجمع البيانات : الفرع الثالث

تقنية البحث مجمكعة مف كسائؿ التقصي يمجأ إلييا بيدؼ   تمثؿ األدكات المستخدمة لجمع البيانات أك        
 ليذه الدراسة تقنية مف ت الباحثة أداة يتـ مف خالليا الكصكؿ إلى الكاقع بيدؼ التحقؽ مف الفرضيات، كاعتمدقتراحإ

 كما ستتـ اإلشارة إلى مقياس الدراسة تقنيات التقصي المباشرة كالمتمثمة في تقنية المالحظة كالمقابمة كاالستبياف
 .المتبع

I. عمى بيانات لمحصكؿ الحاالت بعض في لألفراد السمككية األنماط مشاىدة  عفالمالحظة عدت :المالحظة 
 سمكؾ بمالحظة تتعمؽ كالتي المباشرة المالحظة، مف نكعيف بيف عادة كيميز دراستيا المراد الظاىرة حكؿ

 ،)الخ... ىيئات مؤسسات، ، فرؽ أشخاص،( الدراسة عميو تقكـ بما المباشر االتصاؿ خالؿ معيف مف
 باحثكف أعدىا التي ) مذكرات تقارير، سجالت،( بالكثائؽ الباحث باتصاؿ تتعمؽ كالتي كغير المباشرة

 فقد كانت المالحظة المباشرة تتعمؽ بسمكؾ التجار غير النكعيف كال اعتماد تـ طبعا الدراسة كفي آخركف
الرسمييف كالباعة ككذا الممارسيف ألنشطة إنتاجية غير رسمية إلى جانب مالحظة سمكؾ مف تمت مقابمتيـ 
بصفة رسمية ككذا ردكد أفعاليـ حياؿ بعض أبعاد الدراسة إلى جانب مالحظة مختمؼ التقارير كالسجالت 

 .ذات العالقة بالدراسة كاليدؼ منيا المساعدة عمى فيـ الظاىرة مف كجية نظر الباحثة
II. حيث األكلية، الكيفية البيانات لجمع جماعيا أك فرديا المبحكثيف مساءلة المقابمة في   تستخدـ:المقابمة 

 يعمـ شخص بكاسطة إجراؤىا يتـ التي أك المقابالت المييكمة مف أساسيف نكعيف بيف" أكما سيكاراف"تفرؽ 
أك  شخصيا لممستجيب يكجييا سكؼ التي باألسئمة مسبقا محددة قائمة كلديو المطمكبة، المعمكمات  ما بدقة
 لترتيب خطة عمى الباحث فييا يعتمد ال التي أك المييكمة المقابمة غيركاالنترنيت،  أك الياتؼ طريؽ عف

 .1"لممستجيب التي سيكجييا األسئمة
 الدراسة  بمتغيرم أكثر يتقيد المستجيب لجعؿ كذلؾ المييكمة المقابالت اعتماد تـ الدراسة  ىذه كفي           

 تـ بداية ،(االقتصاد الرسمي في  كمزايا االندماج الرسمياالقتصاد في مشاكؿ اندماج المؤسسات غير الرسمية (
 ف دليؿ المقابمةتضـ  ،كبعد المراجعة كالتمحيص  المقابمة دليؿؿ، (1الممحؽ رقـ )سؤاال يفثالث مف قائمة تصميـ

كتعمؽ السؤاؿ األكؿ بأسباب عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف  ،(2الممحؽ رقـ) جامعة أسئمة (6)النيائية ستة
أبعاد المتغير االندماج في االقتصاد الرسمي كالسؤاؿ األخير بالحمكؿ نحك االندماج أما األسئمة المتبقية فتعمقت ب

أداة التكمفة كالعائد في اإلدارم ك الفساد  مكافحة االختراع كبراءة الممكية الرسمية كحقكؽ  لمدراسة كىي المستقؿ
 . في االقتصاد الرسميلالندماجاالقتصاد غير الرسمي كذلؾ لمربط بيف األسباب التي نراىا مف كجية نظرنا كعكائؽ 

                                                           
1
 224-223، ص ص،2006 عمي بسيكني الرياض، دار المريخ ،إسماعيؿ، ترجمة طرق البحث في اإلدارة مدخل لبناء المهارات البحثية: أكما سيكاراف  
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 التالية كأطراؼ رسمية متخصصة ليا عالقة الرسمية عمى الجيات اختيارناكقع  المؤسسات الرسمية  مستكل كعمى
مباشرة بمكضع الدراسة أك بأحد متغيراتيا كىي لجمع البيانات الكيفية فأردنا معرفة المشكؿ كالحمكؿ مف الجيات 

الرسمية مف خالؿ تقنية المقابمة كمعرفة المشاكؿ كالحمكؿ مف جية المؤسسات غير الرسمية مف خالؿ تقنية 
 . 2-4كىي مكضحة في الجدكؿ االستبياف فتـ التكصؿ إلى مقابمة ثمانية جيات مسؤكلة 

 2019إلى  جانفي2018الجهات المعنية بالمقابمة المهيكمة من أوت : 2-4جدول 
 الوظيفة المؤسسة الرقم
 مدير عاـلمعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ا 01
 مدير كالئيلكالية بسكرة  مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 02
مدير كالئي محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لكالية بسكرة  03
مدير كالئي لكالية بسكرة مديرية التجارة  04
مدير كالئي  لكالية بسكرة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 05
 رئيس مصمحة تسيير السجل التجاري المركز الكطني لمسجؿ التجارم لكالية بسكرة 06

 مدير مديرية ترقية كتطكير الصناعة لكالية بسكرة؛ 07

أمين عام المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية لكالية بسكرة؛  08
 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المقابالت المييكمة في الدراسة:                                        المصدر

.  عف األسئمة مكضكع المقابمةاألجكبة كؿ كتسجيؿ لكجو كجيا المستجكبيف مقابمة تمت   كتجدر اإلشارة  إلى أنو 
. كما تـ استخداـ المقابمة غير المييكمة مع بعض المسؤكليف كفؽ ما يكضحو الجدكؿ اآلتي

 (والية بسكرة)الجهات المعنية بالمقابالت غير المهيكمة : 3- 4جدول
 تاريخ المقابمة المسؤكؿ الرقـ
 07/03/2017 المدير العاـ لمصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي لمعماؿ األجراء  01
 07/01/2019 رئيس مصمحة المناعات بمديرية التجارة 02
 22/03/2017 رئيس مصمحة المالية كالمحاسبة بالصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي 03

 مف إعداد الباحثة :                                        المصدر

    ك باستخداـ المقابالت المييكمة كغير المييكمة تـ جمع البيانات الكيفية عف الدراسة مف كجية نظر الجيات 
 .الرسمية لممكضع
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III.   يشير عمر أكتكؼ: االستبيان (Omar Aktouf ) أف االستبياف ال يمثؿ مجرد قائمة بسيطة مف األسئمة 
المطركحة  األسئمة تككف أف يجب بؿ شيء، ألم بالرجكع صياغتو كاف ألم يمكف كتابي امتحاف مجردأك 

 1.مراحؿ عدة عبر يتـ بؿ كاحدة مرحمة في استبياف تصميـ الصعب مف يككف ك  بدقة كمختارة كاضحة
 نقطة التالقي بيف البناء المفيكمي لمشكمة البحث مف جية كالكاقع المراد دراستو مف كيمثؿ االستبياف      

سمح لمباحثة مف التكجو نحك الكاقع لجمع المعمكمات الضركرية عف مشكمة البحث المتمثمة مجية ثانية، ك
كتـ اختيار . لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية أف تندمج في االقتصاد الرسمي بيا يمكفالتي  يةكيؼاؿفي 

 ليظير بالشكؿ تصميمو في كالحذر لجمع المعطيات كتمت مراعاة الدقة(3الممحؽ رقـ)أداة كثيقة األسئمة 
 .األداةكذلؾ باألخذ بعيف االعتبار لمزايا كعيكب ىذه . الدارسة ألغراض كالمناسب الصحيح

  االستبيانمزايا  .1
:  االستمارة لتقصي المعمكمات لممزايا التاليةأداةتـ اختيار       
ف الدراسة حتى مجتمع عينة عمى االستمارة تكزيع يمكف - أ  كدكف المجكء متفرقة أماكف في منتشريف كانكا كا 

 االستمارة؛ مضمكف لشرح شخصيا بيـ لالتصاؿ
التقنيات، إذ يمكف مؿء االستمارة  بغيرىا مف مقارنة كالكقت كالجيد التكمفة قميمة سرعة التنفيذ فاالستمارة  - ب

 . في كقت قصير نسبيا
دقة فال تمنح االستمارة فرصة صياغة أجكبة إال في  بكؿ األسئمة عف اإلجابة لممبحكثيف تعطي  االستمارة - ت

 . مسبقااحاالت قميمة جدا ماداـ شكؿ اإلجابات مقترح
 أنيـ غير خصكصا مناسبة، يركنيا التي األكقات في األسئمة عف باإلجابة العينة ألفراد االستمارة تسمح - ث

المطمكب،  ككذا تسجيؿ السمككات األكثر سرية  االىتماـ االستمارة يكلكف ، كذلؾ حتى محدد بكقت مقيديف
. أك الحرجة بحرية أكثر

 االستبيانعيوب  .2
: ال تخمك تقنية االستمارة مف عيكب كالتي تـ أخذ بعيف االعتبار قدر اإلمكاف تمثمت أساسا في      
التزييؼ اإلرادم ألقكاؿ المبحكثيف في محاكلة إلعطاء صكرة إيجابية عنيـ أك إمكانية المبالغة في إعطاء  - أ

. صكرة قاتمة عف الكضعية ظنا أف ذلؾ يقكد إلى إصالحات في اآلجاؿ القريبة
.  تدخؿ في الشؤكف الخاصة لممبحكث أك تضييع لمكقتاؿرفض اإلجابة مف منطمؽ  - ب

                                                           
1
AKTOUF Omar,  Méthodologie des Sciences Sociales et Approche Qualitative des Organisations une Introduction à 

la Démarche Classique et une Critique, Les Presses de l'Université du Québec, Sans Edit., Canada, 1987, p. 93 



 لدراسةلاإلطار المنهجي ==========================: الفصل الرابع
 

192 
 

أماـ ىذا الكضع فإف رفض اإلجابة ال يقمؿ مف قيمة النتائج، طالما أف الذيف قبمكا اإلجابة ال يختمفكف في         
 مف ىنا تأتي أىمية تحديد خصائص مجتمع البحث بدقة في ىذا ، اإلجابةكاخصائصيـ عف أكلئؾ الذيف رفض

. المجاؿ
تـ بناء كثيقة األسئمة كأداة لتقنية االستمارة المتبعة، عمى أساس أسئمة مغمقة كأسئمة كمفتكحة كمصاغة        

يجابية كىذا كي يتمعف المجيب في األسئمة المطركحة كيبتعد عف اإلجابة بطريقة آلية كما أنيا  .بعبارات سمبية كا 
 أكثر أسئمة مستمدة مف التحميؿ المفيكـ، ككفقا لممؤشرات المتكلدة مف التحميؿ المفيكمي كؿ مؤشر أدل إلى طرح

عمى  الدراسة استبياف اشتمؿ كقد. سؤاؿ ، ككؿ محكر مف محاكر االستمارة تطابؽ مفيـك أك متغير مف فرضيةمف 
 المختارة عشكائيا كالقسـ الثاني كجو لمناشطيف في 384قسميف القسـ األكؿ ضـ بيانات عامة عف العائالت 

 محاكر المحكر األكؿ ةاالقتصاد غير الرسمي ممف يعممكف في قطاعات الصناعة كالتجارة كالخدمات كضـ ثالث
  بعد حقكؽ الممكية الرسمية، : تناكؿ آليات االندماج التي تناكلتيا الباحثة في الدراسة ممثمة في األبعاد األربعة التالية

 الفساد اإلدارم، كبعد االختراع أما المحكر الثاني فضـ مزايا  مكافحةكبعد تكاليؼ كعكائد النشاط االقتصادم، كبعد
االندماج في االقتصاد الرسمي الممثمة في  أربع مزايا رئيسية  ىي تحسيف العكائد كتحقيؽ النمك، كالتمتع بحماية 

. لحقكؽ الممكية، كميزة الحماية القانكنية كميزة التغطية االجتماعية، مميزة المرافقة
IV.  مقياس الدراسة
 الخماسي بحيث صمـ ىذا المقياس لمتعرؼ (Likert Scale)ليكارت  مقياس الحالية عمى  الدراسة اعتمدت         

 مقياس مككف مف باستخداـمحاكر االستبياف  مف عمى قكة مكافقة أك عدـ مكافقة المبحكثيف عمى فقارات كؿ محكر
:  اآلتي4-4خمس فئات كما في الجدكؿ 

 مقياس ليكارت الخماسي: 4-4جدول رقم 
موافق جدا أوافق ال أرفض وال أوافق  غير موافق غير موافق طالقا 

1 2 3 4 5 
  .284، ص 2006، ترجمة اسماعيؿ عمي بسيكني،  الرياض، دار المريخ ،طرق البحث في اإلدارة مدخل لبناء المهارات البحثية، : أكما سيكاراف: المصدر 

 فئة بحيث يعبر المدل عف كؿ كطكؿ المدل حساب أكال يجب النتائج كلمقارنة ليكارت مقياس الستخداـ        
 │القيمة الصغرل–القيمة العظمى │=كيحسب بالعالقة  المدل: أكبر قيمة كأصغر   المطمؽ الفرؽ

 4=│4-5│= كفي حالتنا لدينا المدل
كعدد الفئات  4 يساكم المدل الحالية كفي دراستنا الفئات، عدد عمى المدل قسمة طريؽ ثـ إيجاد طكؿ الفئة عف

.  بعدد العبارات المعبرة عف اآلراء حكؿ كؿ فقرة5ىك 
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 0.8=4/5=طول الفئة :  كعميو              ،المدى                =     طول الفئة

               عدد الفئات 

 :كمف ثـ أمكف كضع الكزف النسبي لمخيارات عمى النحك التاليالنتائج  لمقارنة التالية الفئات نجد كبيذا

 . الحسابي النسبي لممتوسطمجاالت تقييم الوزن : (5-4)جدول رقم
مجال الموافقة أو 
 5]-[4,2 [ 3,4-4,2 [ [ [6, 2-4, 3 [ [1,8-2,6 [ 1,8-[1المتوسط المرجح  

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدةالوزن النسبي 
   0.8مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى طكؿ الفئة : المصدر

 4.2-3.4إذا كاف متكسط اإلجابة عف محكر االستبياف أك كؿ فقرة مف فقرات المحكر داخؿ المحاؿ           ؼ
تـ إبداء الرأم فيو بالمكافقة ، كما أف متكسط اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات المحكر ىك   مثال نقكؿ أف المقياس

 . (عدد فقرات كؿ محكر) عمى عدد المتغيراتاآلراءمجمكع 

مصادر المعمومات : الفرع الرابع

    تمت االستعانة في ىذه الدراسة بنكعيف مف مصادر المعمكمات ىما مصادر المعمكمات األكلية كمصادر        
. المعمكمات الثانكية

I. االلكتركنية بشكؿ أساسي خاصة في  لمصادر اتمثمت  مصادر المعمكمات األكلية في: المصادر األولية
 إلى نتائج إضافة، ك تحميؿ  لخصائص المؤسسات غير الرسميةجمع المعمكمات  االقتصاد غير الرسمي 

مسكحات ميدانية تعالج خصائص المؤسسات االقتصادية غير الرسمية مثؿ تقارير ممارسة أنشطة األعماؿ 
قميمية كمحمية مثؿ  السجؿ التجارم ، )التي تصدر عف  البنؾ الدكلي ك قكاعد بيانات مؤسسات دكلية كا 

 .(الضماف االجتماعي
II. كالمؤلفات األبحاث في المكجكدة كالمعمكمات البياناتفي  تمثؿ المصادر الثانكيةت: المصادر الثانوية 

 كالمعمكمات البيانات تعني الثانكية فالبيانات .المنشكرة المنشكرة كغير كالكتب كالمجالت كاإلحصائيات
 استخداـ عند نقطة كأىـ معيف، لغرض جمعيا تـ آخريف كربما قبؿ مف جمعيا تـ كالتي فعال المكجكدة
مع ىدؼ دراستنا المتمثؿ في دراسة أىـ األسباب  بما يتناسب عمييا التعديؿ إحداث ىك ،الثانكية المعمكمات
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مف منظكر الباحثة ك التي تحكؿ دكف اندماج مؤسسات االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي في 
. الجزائر

 المنشكرة في العممية المقاالت في األكلى بالدرجة تمثمت ثانكية مصادر عمى الدارسة ىذه في الباحثة اعتمدت     
 . أكبر بدرجة العممية المقاالت عمى كاالعتماد الكتب، استخداـ إلى باإلضافة محكمة، عالمية مجالت

نظرا لما تمعبو الدراسات السابقة في تكجيو البحث كتطكير المفاىيـ تـ إعداد كثيقة األسئمة باالستعانة بالدراسات 
 :كالتي ساعدت الباحثة كثيرا في صياغة أسئمة االستبياف كتمثمت في

1-Ballache Youghrta : L’économie Informelle en Algerie :une approche par enquéte auprès des 

ménages le cas de Béjaia 2010.thèse de doctorat. 

2-International labour office  (ILO), Generic Questionnaire for survey on Household unincorparated 

Entreprises2010. 

3-Omar Babou, Pahilippe Adair : l’économie informelle à Tizi Ouzou :déterminants, segmentation et 

mobilité. thèse de doctorat. 

 اإلجرائية التعريفات:الفرع الخامس 

المتغيرات المستخدمة مف خالؿ تحديد  نكع تكضيحسيتـ لمتغيرات الدراسة  اإلجرائية التعريفات إدراج     قبؿ
 .متغيرات الدراسة المستقمة ك التابعة

I. المتغيرات المستقمة و المتغيرات التابعة 
 فالمتغير ، ىمية لمدراسة عمى درجة كبيرة مف األلتمييز بيف المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعةيعد ا

 الناتجة اآلثار تيتـ بدراسة الدراسات كمعظـ كمراقبتو، فيو لمباحث التحكـ يمكف الذم العامؿ ىك المستقؿ
 مقياس ىك التابع المتغير بينما مستقمة، متغيرات عدة البحثية الدراسة تشمؿ كقد المستقؿ،  المتغير عف
. عميو لمستقؿاالمتغير  يحدثو الذم -كجد إف-لألثر

  الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمى كتـاندماجآليات  ىك المستقؿ المتغير في دراستنا الحالية       
 حقكؽ الممكية الرسمية كبراءة االختراع ، أداة تحميؿ العكائد ك التكاليؼ لقرار البقاء  :ىي  أبعاد كةأربع إلى تقسيميا

الفساد اإلدارم، كقد تـ تقسيـ ىذه المفاىيـ ك مكافحة في االقتصاد غير الرسمي أك االندماج في االقتصاد الرسمي، 
 المتغير أما جيدة  بطريقة العالقات دراسة إلى مجمكعة أبعاد كاألبعاد إلى مجمكعة مؤشرات قابمة لمقياس بيدؼ

النمك كزيادة العكائد ك : فيك االندماج  في االقتصاد الرسمي كما يمنحو مف مزايا كتـ أخذ المزايا التالية التابع
 .التغطية االجتماعية كقكة القانكف كتدابير المرافقة كمحفزات الندماج الكحدات غير الرسمية 
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II.  التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة

 كضع يعني الدراسة، لمتغيرات العممية أك اإلجرائية التعريفات كضع  بالرجكع إلى التعريؼ اإلجرائي فإف       
الخصائص  أك كالمظاىر السمككية، األبعاد فحص طريؽ عف لمقياس قابمة بالتالي كجعميا المجردة لممفاىيـ تعريؼ

كبالتالي تتـ تنمية قائمة بمقاييس . التي يدؿ عمييا المفيـك المطمكب قياسو، ثـ تقسيميا إلى مؤشرات يمكف قياسيا
 . يكضح التعريفات اإلجرائيةمكالي اؿ6 -4-كالجدكؿ ،1المفيـك الذم نرغب في قياسو

 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:  6-4جدول رقم
عدد المصدر التعريف اإلجرائي البعد 

العبارات 
حؽ عمى شيء عيني، يمنح لمالكو حؽ الممكية الرسمية 

حؽ استعمالو كاستغاللو ك التصرؼ 
فيو، مع حماية قانكنية يتحصؿ عمييا 

. المالؾ عمى مف طرؼ الدكلة

. (بدكف سنة نشر)عبد الرزاؽ السنيكرم
 (2002)دم ستك-

12 

كثيقة رسمية تعطي لصاحبيا الحؽ في براءة االختراع 
تممؾ اختراع لمدة معينة، كيتعمؽ 

االختراع بمنتج أك طريقة صنع، كتخكؿ 
لصاحبيا صنع منتج مكضكع البراءة 

.  كاستعمالو كتسكيقو أك حيازتو

 مؤرخ في 07-03أمر رقـ 
، يتعمؽ ببراءة 2003يكليك19

الجريدة الرسمية لمجميكرية .االختراع
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 27ص.44العدد
ابراىيـ بختي، محمد الطيب -

 (2006)دكيس

04 

أداة تحميؿ 
التكاليؼ /العكائد

تكاليؼ  الدخكؿ لالقتصاد الرسمي  -
االقتصاد  تكاليؼ تجنب العقكبات في

غير الرسمي  
تكاليؼ البقاء في االقتصاد غير 

الرسمي 

De Soto(1997) 
Sylvain Burrau(2000) 

09 

الرشكة أك المبمغ مف الماؿ أك المزية الفساد اإلدارم 
التي تقدـ لصاحب الكظيفة العمكمية 

مقابؿ حصكؿ عمى خدمة 

Johanson et Al(1997) 
Hindrikset et Al(1999) 
Choi Thum(2004) 
Schneider Dreher(2006) 
Dreher et Al(2009) 

11 

زيادة حجـ عكامؿ اإلنتاج أك التحسيف النمك االقتصادم 
 في إنتاجيتيا أك اإلثنيف معا، 

 01( 2002)فريديريؾ شنايدير، ـ شرر

االستفادة مف التأميف عمى األمراض ك التغطية االجتماعية 
األمكمة كالبطالة 

 01 (2002)منظمة العمؿ الدكلية

التدابير العقابية مف غرامات كحبس قكة القانكف 
كمتابعات قضائية 

 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد 03-06قانكف 
 .كمكافحتو

02 

تسييؿ اإلجراءات اإلدارية كالقياـ تدابير المرافقة  
بدكرات تدريبية ألصحاب  المؤسسات 

. المصغرة في طكر اإلنشاء

 ترقية المؤسسات الصغيرة 18-01قانكف 
 12/12/2001المتكسطة المؤرخ في 

01 

 .مف إعداد الباحثة: المصدر

                                                           
1
 .256مرجع سابق، ص:  أوما سٌكاران 
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    ىذا عف التعريؼ اإلجرائي لمتغيرات التابعة كالمستقمة لمدراسة أما عف التحميؿ المفيكمي كمؤشرات كؿ بعد 
.   المكالي7-4فبيانيا في الجدكؿ

 مخطط التحميل المفهومي 7-4جدول 
المؤشر البعد المفهوم 

تممؾ أصؿ - حقوق الممكية 
براءة االختراع -

 عدد كثائؽ الممكية الرسمية -
 عدد براءات االختراع  -

عدد مرات دفع الرشاكم -الرشكة محاربة   اإلداريلفسادمكافحة 
مؤشر الفساد كشفافية المؤسسات -

تحميؿ ك (ر.غ.ؽ)تحميؿ العكائد في أداة تحميل العوائد والتكاليف 
التكاليؼ في االقتصاد غير الرسمي 

 الدخؿ المحقؽ -
مبالغ  الرشاكم  -

تحسيف -الحصكؿ عمى تمكيؿ -عكائد االقتصاد الرسمي 
 مستكل المعيشة

إجراءات إدارية - دفع الضرائب -تكاليؼ االقتصاد الرسمي 
 (تكمفة-كقت)

  النمك كتحسيف العكائدمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي 
حقكؽ ممكية محمية 

قكة قانكف 
تغطية اجتماعية 

 تدابر مرافقة

 نصيب الفرد مف الناتج -
أعداد المنظميف لمتأميف  -

 االجتماعي
 .القكانيفأثر  -
 .الحصكؿ عمى الكثائؽ الالزمة -

 . مف الدراسة2 باالعتماد عمى الدراسات السابقة كما جاء في الفصؿمف إعداد الباحثة: المصدر

االختبارات القبمية ألدوات الدراسة : المطمب الثالث

 المقابمة كاالستبياف، دليؿ خصكصا المختمفة الدراسة أدكات كثبات صدؽ اختبار في االختبارات ىذه      تتمثؿ
. المعممي اإلحصاء الستخداـ الشرطية االختبارات ككذا

 رات الحكمية واإلحصائيةختبااال: الفرع األول

 الثبات بفعالية، أما ذلؾ كتقيس الدراسة متغيرات محتكل فعال تعكس األداة كانت إذا ما اختبار بالصدؽ      يقصد
 تـ لك كثباتيا استقرار النتائج درجة أخرل بعبارة أك المتغيرات ىذه األداة بيا تقيس التي الدقة درجة اختبار بو فيقصد
 :خالؿ ذلؾ مف اختبار تـ حيث الظركؼ، نفس ظؿ كفي األفراد لنفس أخرل مرة األداة ىذه تكجيو
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I. سابقة إلى دراسات إضافة الباحثة أعدتو الذم الدارسة كنمكذج النظرم اإلطار إلى استنادا :الحكمية االختبارات 
 في مجاؿ خبرة  لدييـ الذيف محكميف مجمكعة عمى عرضيا كتـ االستمارة تطكير تـ الدراسة تناكلت نفس متغيرات
تـ تطكير االستبياف ك  ،  (5أنظر الممحؽ ) كاقتراحاتيـ كتخصصيـ مالحظاتيـ مف انطالقا  إعداد االستبيانات ك

 عمى اإلجابة عممية تسيؿ ألفاظ اختيار مالئمة، كتـ تطكيره بطريقة تتضمنو تـ التي المعمكمات تعديمو كألىمية
 الشخصية الصفة بسرية لممبحكثيف فيك يحتفظ أم إحراج إحداث دكف دقيقة معمكمات بجمع يسمح فقراتو؛ بشكؿ
 خاصة .الدراسة محؿ العينة عف سرية تسريب معمكمات إلى يؤدم ال فيك مساءلة ألم تعريضيـ كدكف لممجيبيف،

،  (4أنظر الممحؽ ) كأف المكضكع يتعمؽ باالقتصاد غير الرسمي
المتمثميف في المقاكليف  أفرادىا  مف  05مف  عينة االستبياف عمى    تـ تجريب:الفعمي التجريب مرحمة -1

 بمصطمحات عنيا االستفسار تـ كالتي الصعبة المصطمحات كالكممات غير الرسمييف، مع امكانية تغيير
 .االستمارة ألسئمة العينة أفراد استيعاب مف تزيد حتى كمتداكلة الفيـ سيمة

 قبؿ مف فييا الرأم إلبداء كذلؾ الدراسة عينة عمى النيائية صكرتو في االستبياف تـ تكزيع:الفعمي التطبيق -2
 كالتفسير كالتحميؿ إجراء التبكيب المكزعة قصد االستمارات ثـ استرداد .بياناتو مؿء عف طريؽ المبحكثيف
أجمو،  مف طكر الذم الغرض االستبياف  يؤدم أف ضماف  قصد.المطركحة الفرضيات صحة مدل الختبار
كأبعاد الفساد اإلدارم  حقكؽ الممكية  أبعاد خاصة( االستبياف أسئمة أغمب في االعتماد تـ لآخرجية  كمف

 الذم تدرج   عمى مقياس المستكيات المتماثمة (ليات االندماجآكبعد . كبعد التكمفة كالعائد كبعد االختراع
 أما مقياس محايد فتمثؿ بشدة إلى غير مكافؽ إلى محايد ، مكافؽ، مكافؽ بشدةمكافؽ   غيرمكقؼ: مف

 يتيح لككنو المقياس ىذا اختيار سبب كيرجع .كإجابة يعتبر ال ألنو  حتى يستثنى مف التحميؿ0بدرجة 
 طبيعة كأف خاصة فقط، متغايريف بمستكييف كليس مختمفة بمستكيات درجة االلتزاـ تقدير لممستجكب
. مختمفة اإلجابة بدرجات تتطمب العبارات

درجة  كاختبار تجريبيا أجؿ مف اإلدارات العمكمية المستيدفة بذلؾ لإلحد المقابمة دليؿ أسئمة      كما تـ تكجيو
 المقابمة كارتباطيا دليؿ كأسئمة االستبياف عبارات كضكح أك الظاىرم الصدؽ :تأكد ذلؾ عمى كبناء كضكحيا،
 لمتعبير المقابمة أسئمة دليؿ  بيفالتكازف ككذا كمحاكره االستبياف أبعاد بيف التكازف كأ البناء الدراسة، صدؽ بمتغيرات

 .المتغيرات جكانب لجميع كاألسئمة لقياس األبعاد ىذه كشمكلية المحتكل صدؽ كشاممة، بصفة الدراسة متغيرات عف
II. التجزئة كمعامؿ الداخمي االتساؽ معامؿ الثبات، معامؿ في االختبارات ىذه تتمثؿ :اإلحصائية االختبارات 

  : كاآلتيكالثبات لمصدؽ مختمفة كتفسيرات قيما تعطي كالتي النصفية،
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 معامؿ عف عبارة كىك الثبات قياس معامالت مف معامؿ ىك ( : Alpha de Cronbach) الثبات اختبار  .1
 أكبر جيد، 0,8 مف أكبر ممتاز، 0,9 مف أكبر( :التالية لمقيـ كفقا يفسر حيث المقياس، عبارات بيف ارتباط
 .1مقبكؿ غير 0,5 مف أقؿ ضعيؼ، 0,5 مف أكبر فيو، مشككؾ 0,6 مف أكبر مقبكؿ،0,7 مف

 في ظركؼ مماثمة فإننا سنحصؿ عمى نفس النتائج  (االستبانة)كيعني أنو في حاؿ تطبيؽ األداة 
 عمى أنو مقياس "ألفا دك كركنباخ"كيشار إلى معامؿ  ( %100كال يقصد التطابؽ التاـ )أك االستنتاجات 

. 2(1 ك0)لالتساؽ الداخمي، كيأخذ معامؿ الثبات قيما محصكرة بيف
بيف  االتساؽ درجة يقيس حيث الدراسة أداة صدؽ لقياس يستخدـ ىذا المعامؿ :الداخمي االتساق معامل .2

ستخدـ في حالة م الذم (Spearman)العبارات كالبعد الخاص بيا مف خالؿ معامؿ االرتباط سبيرماف 
ضعيؼ،  0,39 إلى 0,20 مف جدا، ضعيؼ 0,19 إلى 0 مف:البيانات الرتبية، كيأخذ قيما تفسر كالتالي

 .جدا قكم 1 إلى 0,80 مف قكم، 0,79 إلى 0,60 مف متكسط، 0,59 إلى 0,40  مف
 الباحثيف يمجأ العمكـ كاإلشارة السالبة تعد عف عالقة عكسية كعمى طردية العالقة أما اإلشارة المكجبة فتحدد طبيعة

 3 (.αأقؿ مف )أك غير معنكم   (αأكبر مف )معنكم  االرتباط كاف إذا ما لتحديد المعنكية إلى درجة
  أداة الدراسة صدق وثباتاختبارات : الفرع الثاني

  : المستخدـ في الدراسة ، باستخداـ عدة اختبارات ندرجيا فيما يمياالستبيافيمكف التعرؼ عمى صدؽ كثبات 
I.    سيتـ التأكد مف صدؽ المحتكل كالصدؽ البنائي ألداة الدراسة كما يمي :صدق أداة الدراسة   :

تـ التأكد مف صدؽ المحتكل ألداة الدراسة الممثمة في االستبياف بعرض االستبياف عمى  : صدق المحتوى .1
مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ االقتصاد كاالقتصاد غير الرسمي عمى كجو التحديد كالتقيد بالمالحظات 

، كالممحؽ نوالمفيدة التي قدميا ىؤالء لتحسيف جكدة العبارات المدرجة في االستبياف زيادة دقة المجيبيف ع
 .يكضح قائمة  بأسماء ىؤالء المحكميف (05)رقـ 
 
 

 
                                                           

، دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين آداء مؤسسات التعميم العالي دراسة ألراء عينة من األساتذة في كمية االقتصاد بالجامعات الجزائرية: شرقي خميؿ  1
نقال عف  .181، ص2016أطركحة دكتكراه عمـك في عمـك التسيير، بسكرة، جامعة محمد خيضر،  كمية العمـك االقتصادية  كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، 

Joseph A. Gliem & Rosemary R. Gliem, Calculating, Interpreting, and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability 
Coefficient for Likert-  Type Scales, Midwest Research to Practice Conference, Ohio State University, USA 2003 p. 87 

2
. 138، ص2011، الطبعة األكلى، أربد، عالـ الكتب الحديث، SPSSمدخل إلى تحميل البيانات باستخدام : خالد محمد السواعً  

3
 .181 شرقً خلٌل، مرجع سابق، ص 
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الصدق البنائي ألداة الدراسة    .2

مكف مف معرفة الصدؽ البنائي ألداة الدراسة تـ حساب مصفكفة االرتباط بيف عبارات االستبياف ك        بيدؼ الت
  :اآلتي 8-4الجدكؿ حسب ما يكضحو الدرجة الكمية ألداة الدراسة

  نتائج معامل االتساق الداخمي لمحاور االستبيان:8-4جدول رقم  

 .Spss v22 جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر   
 كانت المعنكية بيف المحاكر كالدرجة الكمية لألداة، حيث اتأعاله نتيجة معامؿ االرتباط 8-4يبيف الجدكؿ      
 ما يدؿ عمى كجكد عالقة ارتباط مكجبة كقكية بينيـ، حيث 0.05ا أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد كىك جميعو

 . كىي تؤكد عمى االرتباط البنائي لالستبياف0.969ك  0.773تراكحت قيـ معامؿ االرتباط بيف 

II.  اختبار ثبات أداة الدراسة 

 يبيف 9-4   لمعرفة درجة ثبات االستبياف كالجدكؿ التالي"ألفا كركنباخ" اختبار الدراسة في لت الباحثةاستعـ
. لنا نتائج قياس ىذا المعامؿ

 مستوى الداللة معامل بيرسون المحاور
 0,000 0.923 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي: المحكر الثاني

 0,000 0.825 حقكؽ الممكية : األكؿالبعد 
 0,000 0.776 ؼ كعكائد النشاطمتكاؿ:البعد الثاني 
 0,000 0.843 اإلدارمالفساد  مكافحة :البعد الثالث
 0,000 0.843 براءة االختراع:البعد الرابع 

 0,000 0.969 مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي: المحكر الثالث
 0,000 0.861 النمك كزيادة العكائد: البعد األكؿ 
 0,000 0.833 حماية الممكية: البعد الثاني 
 0,000 0.773 قكة القانكف: البعد الثالث 
 0,000 0.807 التغطية االجتماعية: البعد الرابع

 0,000 0.866 المرافقة: البعد الخامس



 لدراسةلاإلطار المنهجي ==========================: الفصل الرابع
 

200 
 

 (Alpha de Cronbach) معامل الثبات ألفا كرونباخ  :9-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS22 من إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر

 في كؿ المحاكر كاألبعاد، إذ بمغ ممتازةعامالت الثبات الجزئية، حيث حققت نتائج   أعاله  ـ9-4يبيف الجدكؿ     
 بػػػ "ألفا كركنباخ" ، أما ثبات األداة ككؿ فقد قدر قيمة 0.977- 0.967 تراكحت ما بيف ا قيـ"ألفا كركنباخ"اختبار 
 األفراد نفس مع االختبار أعيد لك فيما آليات االندماج كمزايا االندماج  نتائج استقرار أك ، كتدؿ عمى ثبات0.977

 .ف شرط الثبات محقؽ كبقكةإكعميو يمكف القكؿ . كىي تدؿ عمى الثبات الممتاز ألداة الدراسة ،الظركؼ نفسفي ك
 
 
 
 
 

 مستوى القياس قيمة االختبار المتغير
 ممتاز 0,976 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي : المحكر الثاني
 ممتاز 0,976 حقكؽ الممكية: البعد األكؿ 
 ممتاز 0,976 تكاليؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 
 ممتاز 0,976 الفساد اإلدارم مكافحة :البعد الثالث 
 ممتاز 0,976 براءة االختراع :البعد الرابع 

 ممتاز 0,977 مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي : المحكر الثالث
 ممتاز 0,976 النمك كالتحسيف : البعد األكؿ
 ممتاز 0,976 حماية الممكية : البعد الثاني
 ممتاز 0,976 قكة القانكف: البعد الثالث
 ممتاز 0,976 التغطية االجتماعية: البعد الرابع

 ممتاز 0,976 المرافقة : البعد الخامس
 ممتاز 0.977 االستبيان ككل
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والكمية  الكيفية البيانات لتحميل المستخدمة االختبارات :المبحث الثاني
 منيا أنسب ىك ما الضركرم اختيار مف  كحصرىا يمكف ال التي اإلحصائية االختبارات مف ىائؿ  عدديكجد      
 تكضيح يأتي  كفيما.الدراسة أىداؼ لتحقيؽ المتاحة البيانات كطبيعة المكضكعة الفرضيات مع يتكافؽبحيث 

. كالكمي الكيفي التحميؿ مف كؿ في المعتمدة اإلحصائية االختبارات
االختبارات اإلحصائية المعتمدة في التحميل الكيفي : األولالمطمب 
مف كمكف التقدـ الحاصؿ في مجاؿ البرامج اإلحصائية  كص،النص تحميؿ عمى الكيفية البيانات معالجة     تعتمد

 ضمف ىذه  مفNVivoتطكير برامج متخصصة في مجاؿ تحميؿ البيانات النصية كيأتي برنامج التحميؿ الكيفي 
. البرامج

 "NVivo"الكيفي  ليالتحل برنامج :الفرع األول
 كتحميؿ كتنظيـ جمع يتيح حيث كاليجيف، الكيفي  طرؽ البحث"NVivo"   يدعـ برنامج التحميؿ الكيفي       

 باإلمكاف العاشرة نسختو كمع الصكتية، كالممفات االستقصائية الجماعية، الدراسات المناقشاتك لممقابالت، المحتكل
 ذلؾ الكيفية البحكث في استخدامو مؤخرا اشتير  كالكيب كصفحات اإلعالـ االجتماعية كسائؿ مع حتى بذلؾ القياـ
 فكرة أك عقدة حكؿ تنظيميا كالبعض ببعضيا األفكار ربط عمى تساعد كالتي المختمفة مف األدكات تشكيمة يكفر أنو

يجاد التشابو أساسية  بطريقة الكيفي التحميؿ في أكثر لمتعمؽ معينة فكرة في تصب التي الدالالت كربط بينيا كا 
  .منظمة
المقابالت  لبيانات الكيفي ؿبالتحمي القياـ بغيةفي ىذه الدراسة  البرنامج ليذا العاشرة  النسخة تـ استخداـ    

 مف باستخداـ جممة كذلؾ كالفرعية، الجكىرية كأسئمتيا الدراسة بمتغيرات المستجكبيف رأفكا ربط يتـ كحتى الثمانية، 
 .النصي التشابو معامالت بينيا مف األدكات

 النصي التشابه قياس معامالت :الفرع الثاني
 بيف المستخدمة الكممات تكراربيف  كالتشابو المصطمحات في المستخدمة األحرؼ سمسمة  بيفالتشابو    لتحديد

 معامؿ Sørensen & Dice )   إحصائية كىي معامالت  مجمكعةNVivoبرنامج  يتيح ذلؾ لقياسك اثنيف، ممفيف
Paul Jaccard معامؿ ،Karl Pearson )  1اآلتيةكالتي تحسب كتفسر كفقا لمعالقات :

                                                           
1
 NEGRE Elsa, Cahier du Lamsade, Comparaison de textes quelques approche, laboratoire d’analyses et Modélisation 

de Système pour l’aide à la Décision,(En line) Université Dauphine, paris, 2013.disponile sur : https://hal.archives-

ouvertes.fr/cahier338.pdf. téléchargé le 14/ 0/ 5/2019) pp 8.10 
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I. يقيس التشابو بيف ممفيف مختمفيف :معامؿ كارؿ بيرسكفd1كd2 باحتساب جيب تماـ زاكية تمثيميا 

 1-ك1ينحصر ىذا المعامؿ بيف : االسقاطي لمكسط المختزؿ
  دؿ عمى تشابو الممفيف كالعكس صحيح، 1ككمما اقترب مف 

II. يسمح بتقييـ التشابو بيف الممفيف :معامؿ بكؿ جاكاردd1كd2 1 ك0 كينحصر  ىذا المعامؿ بيف القيمتيف 
 : دؿ ذلؾ عمى تشابو الممفيف كالعكس كيقاس كفقا لمصيغة التالية1فكمما اقترب مف

 
III. يقيس التشابو بيف ممفيف  :معامؿ سكرنسكفd1كd2 باالعتماد عمى عدد المصطمحات المشتركة بينيما كفقا 

 :لمصيغة التالية 

 
 يتراكح ىذا d2 ك d1 عدد المصطمحات لمممؼ N2 ك N1، أما d2كd1عدد المصطمحات المشتركة بيف : NCحيث 

 .  كيككف التشابو بيف الممفيف كبيرا كمما اقترب المعامؿ مف الكاحد1ك0المعامؿ بيف القيمتيف 
 الفرضيات الختبار الكمي التحميل في المستخدمة اإلحصائية االختبارات : المطمب الثاني
مف  إال حصرىا يمكف ال التي اإلحصائية االختبارات أك الطرؽ مف اليائؿ بالكـ الفرضيات اختبار       يكاجو

 لفرضيات المناسبة اإلحصائية االختبارات كسنكرد الفرضيات، ىذه نفي أك لتأكيد منيا مناسب ىك ما اختيار خالؿ
 . الكمية البيانات لتحميؿ استخداميا تـ الدراسة كالتي
 الفرضيات الختبار الكمي التحميل في المستخدمة اإلحصائية البرامج: الفرع األول

 احتساب حيث تسيؿ الكمية، البيانات تحميؿ في حديثة كتقنيات عمييا االعتماد يمكف التي البرامج مف العديد ىناؾ
برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم  االجتماعية عمى االعتماد تـ دراستنا كفي سميمة ، بطريقة اإلحصائية االختبارات

(Statistical Package For Social Sciences) SPSS  ، يعتبر نظاـ  بحيث SPSS  مف األنظمة المتقدمة 
كالميمة لمباحث في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بشكؿ عاـ كالعمـك االقتصادية كاإلدارية بشكؿ خاص لفائدتو اليامة 

، 2 كيعتبر مف أفضؿ األنظمة في تحميؿ االستبيانات كالدراسات االستطالعية1في التطبيقات اإلحصائية المختمفة
حيث يستخدـ في إجراء التحميالت اإلحصائية المختمفة مف إدخاؿ البيانات كتمخيصيا كعرضيا بأشكاؿ بيانية 

                                                           
1
. 49، ص 2013دار المناىج لمنشر،: ، الطبعة األكلى، عمافSPSSأساسيات في عمم اإلحصاء مع تطبيقات : مازف حسفالباشا ابراىيـ مراد ،  الداعمة  
. 11، ص2011، الطبعة األكلى، أربد،  عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، SPSSمدخل إلى تحميل البيانات باستخدامخالد محمد ، السكاعي  2
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كحساب مقاييس النزعة المركزية كالتشتت كااللتكاء كالتفمطح كمعامؿ االرتباط كمعادالت االنحدار كاختبارات 
 1.الفركض اإلحصائية 

 الكمية البيانات لتحميل الوصفي اإلحصاء  اختبارات:الفرع الثاني   
 تـ استخداـ االستبياف، لعبارات بالنسبة خيار كؿ عف اإلجابة درجة تحدد التي كالنسب التكرارات إلى إضافة       
: المركزية مقاييس التشتت النزعة مقاييس

I. عبارة عف قيـ تتمركز حكليا باقي القيـ كتمثميا أحسف تمثيؿ كمف أىـ ىذه  ىي :المركزية مقاييس النزعة
 المقاييس

النزعة المركزية استخداما لسيكلتو كيمكف  يعتبر الكسط الحسابي مف أكثر مقاييس: الحسابي المتوسط -
حسابو لمقيـ المنفردة أك القيـ المبكبة كجداكؿ التكزيع التكرارم كىذا المتكسط يمثؿ متكسط البيانات بحيث 

 كالمتكسط الحسابي لمجمكعة مف القيـ ىك مجمكع ىذه القيـ .ر القيـ عنو يساكم الصؼانحرافاتأف مجمكع 
كمف خصائصو أنو يدخؿ في حسابو كؿ قيـ المشاىدات (  x )مقسكما عمى عددىا ، كيرمز لو عادة بالرمز

  2. ألم قيمة مما يجعمو يتأثر بالقيـ المتطرفةاستثناءدكف 
II.  إلعطاء صكرة كاحدة عف لكحدىا ألف مقاييس النزعة المركزية ال تكفي  تمت االستعانة بيا: مقاييس التشتت

عالقة البيانات ببعضيا البعض، فمقاييس التشتت عبارة عف مقاييس إحصائية ىدفيا قياس مدل تشتت البيانات 
كبعدىا عف بعضيا البعض، كيعرؼ انتشار القيـ حكؿ القيمة المتكسطة بالتشتت، كتعتبر البيانات متجانسة إذا 
ذا كاف التشتت مساكيا لمصفر فيذا يعني تطابؽ جميع قيـ المفردات أم تجانس  كاف التشتت صغيرا كالعكس كا 
كامؿ، كلمتشتت أىميتو ألنو يمكف أف تتساكل المتكسطات  ألكثر مف مجمكعة كلكف ىذه المجمكعات مختمفة 
كثيرا مف حيث التجانس فنقع في الخطأ عندما نقكؿ أنيا متشابية كمف أىـ مقاييس التشتت المدل ك االنحراؼ 

 .3المعيارم كالتبايف
عف الفرؽ المطمؽ بيف أكبر قيمة في البيانات الخاضعة لمتحميؿ كأدنى المدل يعبر  :( Range)المدى  .1

ذا كاف المدل صغيرا تككف بيانات الظاىرة متقاربة أم متجانسة كالعكس إذا كاف المدل كبير  قيمة، كا 
 .4فيدؿ عمى أف البيانات مشتتة كمتباعدة عف بعضيا البعض

                                                           
دارية باستخدام : شفيؽالعتـك   1 . 67، ص2006، الطبعة األكلى، عماف، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، SPSSطرق اإلحصاء تطبيقات اقتصادية وا 
2
. 64،ص59، ص المرجع السابق:  الدعمة ابراهٌم مراد ،  الباشا مازن حسن 

3
 .63، ص2007، الطبعة األولى، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزٌع، ،  اإلحصاء الوصفي والتحليلي عامر أحمد السٌد  

4
 .63 نفس المرجع، ص 
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أفضؿ مقاييس التشتت حيث يحسب بقسمة مجمكع  (variance)يعتبر التبايف :التباين واالنحراف المعياري .2
مربع انحراؼ البيانات عف متكسطيا الحسابي عمى عدد البيانات مطركح منيا الكاحد، كألف مجمكع 

انحرافات القيـ عف كسطيا الحسابي يساكم الصفر فإنيا تربع ليككف ليذا المقياس معنى ك لمتخمص مف 
  1.التربيعي لمتبايف  فيعرؼ بأنو الجذر(Standard Déviation)اإلشارة السالبة، أما االنحراؼ المعيارم

 
 
 
 
 

  االستداللي المستخدمة الختبار الفرضيات اإلحصاءطرق : الفرع الثالث
تتعمؽ مقاييس النزعة المركزية كالتشتت بإيجاد مقاييس إحصائية لمتغير كاحد، كألف غالبية البحكث      

بحيث يتـ تقدير العالقة  (Y)أك أكثر كمتغير تابع (X)االقتصادية تبحث في العالقة بيف متغيريف أك أكثر مستقؿ 
فيتـ قياسيا مف خالؿ مقاييس أخرل ىي مقاييس االرتباط كىما معامالت Y=f(x)مف خالؿ العالقة التالية 

. االرتباط كمعادلة خط االنحدار
I. يبحث تحميؿ االرتباط في دراسة العالقة متغيريف أك أكثر لمعرفة ما إذا كاف تغير أحدىا مرتبط : اإلرتباط

تجاه العالقة دكف التعرض لدراسة العالقة السببية بينيما : بتغير اآلخر، كىك يعنى بشيئيف  قكة العالقة كا 
كفي دراستنا نفترض كجكد عالقة ارتباط بيف آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي ك 

كيقسـ االرتباط إلى أنكاع مف حيث قكة االرتباط كمف حيث عدد . مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي
 كتكجد عدة طرؽ لقياس العالقة كميا كىي معامؿ ارتباط 2.المتغيرات كمف حيث شكؿ كاتجاه العالقة

 .بيرسكف الخطي، معامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب، معامؿ التكافؽ
II.  ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق بيػ كقكة العالقة بيف متغيريف تتراكح قيمتاتجاهيمخص في قيمة كاحدة :معامل ارتباط بيرسون الخطي

 إلى الكاحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى كجكد عالقة طردية قكية تقترب إلى التطابؽ فكمما اتجيت قيمتو ( 1+ك1-)
 :كذلؾ كفؽ الصيغة التالية.التاـ كالعكس صحيح

 

                                                           
1
. 122-121. الدعمة  إبراهٌم مراد ، الباشا مازن حسن ، مرجع سابق، ص ص 

2
 419.418، ص صمرجع سابق: العتوم شفٌق 

         δ2
=∑(xi-x̅)

2
/n-1 

=  
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                                               ……….. (1)  

 
III.  يستخدـ في االختبارات الالمعممية كىك نسخك ال معممية الرتباط بيرسكف في : معامل ارتباط سبيرمان لمرتب

  :1يحسب كفقا لمعالقة التالية  شكؿ رتب كليس قيـYك Xحاؿ أخذت دراسة العالقة بيف 
              .                     

                                   ………………….(2) 
 . الفرؽ بيف رتب القيـ لكؿ زكج: dعدد أزكاج القيـ ، : n حيث 

 أنو مشتؽ مف معامؿ بيرسكف كيستخدـ في قياس العالقة بيف المتغيرات النكعية  ىذا المعامؿ مف خصائصك 
 .كيمكف استخدامو في حاؿ المتغيرات الكمية إذا حكلت إلى رتب

IV. ح االنحدارذنموRegression) ( :نمكذج يستخدـ لمتعبير عف العالقة بيف المتغيرات رياضيا، كيسمح لنا  ىك
بالتنبؤ بقيـ المتغير التابع مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي إذا افترضنا قيما لممتغير المستقؿ كىك آليات 

 . االندماج في االقتصاد الرسمي
تـ اعتماد النمكذج الخطي البسيط لتقدير كتحميؿ العالقة بيف آليات اندماج : النموذج الخطي البسيط  .1

 :الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي كمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي كفؽ المعادلة التالية
                                                    …………………(3)               

 
. ثابت كيعبر عف معممة النمكذجمقدار  :0β:تمثؿ

1β: معامؿ انحدارYعمىX أك مقدار التغير في Yمقاسا بكحدة كاحدة إذا تغيرت Xأك ميؿ الزاكية . بكحدة كاحدة
. المحصكرة بيف الخط المستقيـ كالخط المكازم لممحكر األفقي

εi :متغير عشكائي كىك عبارة عف الفرؽ بيف قيـ المتغير المستقؿ التابع الحقيقية كقيمتو المقدرة  :
εi =y-( β0+β1*Xi) ،n :عدد أزكاج القيـ المتناظرة لممتغيريف. X .Y  

عف األثر الذم ال يمكف أف نعزكه لممتغير المستقؿ أك التفسيرم كأنما لعكامؿ أخرل تتعمؽ بالسمكؾ   εiكيعبر 
نو يندر أف يتضمف النمكذج المقترح أاإلنساني كالتي يصعب قياسيا  ك تفسيرىا أك ضع أيدينا عمييا، ىذا كا 

                                                           
1
 .431.، صمرجع سابق العتوم شفٌق ،  

rs= 1-6*∑n
i=1d

2 /n(n2-1) 

                   (∑xi-x)̅( yi-y)̅ 

∑(xi-x)̅2*(∑yi-y)̅2 

r= 

Yi=β0+β1*Xi+ εi …………./ i=1,2,3,………..,n 
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جميع العكامؿ المفسرة لممتغير التابع كتبقى دائما عكامؿ خارج ىذا النمكذج يضاؼ أثرىا إلى المتغير العشكائي 
εi
 1 . 

 εi كلمحصكؿ عمى معادلة خط االنحدار يتـ تحكيؿ العالقة إلى معادلة خط االنحدار بحيث نستثي الخطأ
 =^β0+β1*X y   . .............  (4):                                             كصيغتيا كالتالي

 عدد مف كأقؿ ، 2 يساكم أك أكبر المستقمة المتغيرات عدد يككف أف يجب المتعدد، االنحدار في          
 :لممعادلة كفقا النمكذج ليكتب المشاىدات،

                                                                               ……………….)5( 

 خالؿ مف  )التابع المتغير عمى لكحده مستقؿ كؿ متغير تأثير(   بمعنىلمنمكذج الجزئية كيمكف اختبار المعنكية
، كفي ىده الدراسة تـ استخداـ معادلة االنحدار  5 %عف تقؿ يجب أف كالتي معممة، لكؿ المقابمة القيمة االحتمالية

 .البسيط ككف الدراسة تضـ متغير مستقؿ كاحد
 معامل فيشر .2

 قيمتو حساب يتـ معيف، حيث معنكية مستكل عند ككؿ المقدر النمكذج معنكية عمى لمحكـ تستخدـ            
 ANOVAكالمكجكدة في جدكؿ F calculé= (R²/k) / [(1 – R²)/(n – k –1 ]  لمعالقة كالمكجكدة كفقا المحسكبة

كدرجات حرية  α عند مستكل معنكية محدد Fتكزيع جدكؿ في تكجد حيث Fisherكمقارنتيا مع القيمة الحرجة لػ
المقارنة بيف فيشر المحسكبة كفيشر الجدكلية، .(n-k-1)كدرجة حرية المقاـ  (عدد المتغيرات المستقمة)k البسط

 كنقبؿ الفرض H0كفي حاؿ تككف القيمة المحسكبة أكبر مف القيمة الجدكلية فإننا نرفض الفرض الصفرم 
 .H1البديؿ 

Rمعامل التحديد .3
عبارة عف نسبة التغير الذم يمكف تفسيره  كىك ىك عبارة عف مربع معامؿ االرتباط:  2

عمى المربع الكمي  (SSR )االنحدار كيمثؿ حاصؿ قسمة إجمالي مربعات (X,Y)بالعالقة بيف المتغيريف 
 :حسب العالقة التالية. (SST)لالنحرافات

                             ……………………….)6( 
 عندما تككف تظير التي الخطي التعدد بمشكمة كالمعركفة :المستقمة المتغيرات بين الخطي التعددر اختبا .4

خالؿ معامؿ تضخـ  مف ذلؾ اختبار كيتـ المستقمة، المتغيرات كؿ أك بعض بيف قكية خطية عالقة ىناؾ
 "يمثؿ المعامؿ " حيث Toleranceالمسمكح  التبايف كاختبار (Variance Inflation Factor VIF)التبايف 

tolerance "  ناقص معامؿ التحديد (1)كاحد R2  . ىذه مف أقؿ كاف فإذا ،0.2كيفسر مقارنة بالقيمة 

                                                           
1
 .444 العتوم شفٌق، مرجع سابق، ص 

R
2
=(SST-SSE)/SST 

Yi = β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+⋯+βk3Xki+εi  
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ذا االنحدار، نمكذج تقدير في الدقة درجة عمى تؤثر ،التي الخطي التعدد مشكمة ىناؾ أف نقكؿ القيمة  كا 
ذا االنحدار، نمكذج تقدير يمكف كال تاـ خطي تعدد ىناؾ أف نقكؿ الصفر يساكم كاف  0,7 القيمة ساكل كا 
 المتغيرات في التغيرات عف مستقمة ىي المستقؿ المتغير في التغيرات الحاصمة مف  70% أف نقكؿ مثال

 لمعممة يحدث الذم التغير في التضخـ مقدار يقيس فيك (VIF)معامؿ تضخـ التبايف أما األخرل، المستقمة
بيف  الخطي التعدد مشكمة كجكد عدـ 5 مف أقؿ كاف إذا الخطي كيقبؿ التعدد مشكمة كجكد عند كاحدة

 .Tolerance" 1المتغيرات المستقمة كيساكم مقمكب معامؿ 
تتبع العينة التكزيع الطبيعي، كعشكائية أف شركطو  مف اختبار معممي  ىك (:T-Test)إختبار ستودنت .5

في الفرضية . مف خاللو إلى معرفة دالالت الفركؽ بيف متكسطات العيناتالباحثة ىدؼ  تاختيار العينة
كالفرضية البديمة تنص عمى كجكد فرؽ بيف (µ=µ0)الصفرية ال يكجد ىناؾ أم فرؽ بيف متكسطي العينات 

   tإذا كانت  الجدكلية ك t  المحسكبة معtبحيث تتـ مقارنة . متكسطي العينات بمعنى كجكد داللة إحصائية
 كمع تجاىؿ αكمستكل معنكية  ( n-1 ) كالذم يساكم(df) الجدكلية بدرجة حرية t المحسكبة أكبر مف قيمة

القيمة السالبة إف كجدت، نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ البديمة التي تنص عمى كجكد فركؽ بيف متكسطات 
  2 .كيفسر عمى حسب مستكل الداللة

صمـ ىذا االختبار لمتحقؽ فيما :  لمعينة الواحدة(Kolmogrov-Smirnov)اختبار كولموقروف سميرنوف .6
إذا كاف تكزيع العينة يختمؼ اختالؼ داؿ إحصائي عمى تكزيع ما في حالتنا التكزيع الطبيعي، حيث تنص 

 نقكؿ % 5الفرضية الصفرية عمى أف البيانات تتبع تكزيع احتمالي طبيعي  حيث إذا كانت قيمتو أكبر مف 
ذا كانت قيمتو أقؿ مف   نرفض الفرضية الصفرية %5أف بيانات العينة تتبع التكزيع االحتمالي المختار كا 

 .  كنقبؿ الفرض البديؿ الذم يقكؿ أف البيانات ال تخضع لمتكزيع الطبيعي
يستخدـ تحميؿ التبايف األحادم في التحقؽ مف داللة الفركؽ : one way ANOVAاختبار التباين األحادي   .7

بيف المتكسطات لثالث مجمكعات أك أكثر في متغير تابع كاحد ، كيتـ ذلؾ بمقارنة بيف المتكسطات 
جميعيا في آف كاحد باستخداـ تكزيع فيشر الذم يعتمد عمى المقارنات بيف تباينات المجمكعات التي يشترط 

يقكـ ىذا االختبار عمى إجراء اختبار الفرض بأف المتكسطات المجمكعات أف تككف مقدرة كمتساكية، 
 تبعا االختبار ىذا نتائج تفسير قاعدة تنسب كبالتالي، H0:µ=µ0 :متساكية كفؽ الفرضية الصفرية  التالية

                                                           
1
 .193، صمرجع سابقشرقً خلٌل،   

2
. 09:53: على الساعة  14/04/2019: ، شوهد على الٌوتٌوب بتارٌخ  .SPSS V23دروس  المرغٌنً أسماء ،  
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 كجكد الظاىرة غير كالنتيجة الصفرية الفرضية نرفض 0,05 مف أقؿ كانت فإذا ،Fالمعنكية لقيمة  لدرجة
 .1المجمكعات ليذه بالنسبة المتغيرات ، بيف عالقة

 منيا كؿ حيث يفيد الفرضيات، الختبار المكجية الكمية البيانات لتحميؿ      إف االختبارات سابقة الذكر ضركرية
فرضيات، كلتحقيؽ اليدؼ الكمي لمنمكذج  عدة أك كاحدة فرضية اختبار منحى في يصب فرعي ىدؼ تحقيؽ في

االفتراضي فيما يتعمؽ بمختمؼ تأثيرات المتغيرات عمى بعضيا البعض يستعاف بطرؽ أخرل مف ضمنيا التحميؿ 
. العاممي التككيدم الختبار نمكذج الدراسة

التحميل العاممي التوكيدي الختبار نموذج الدراسة   :الرابعالفرع 
 االفتراضي النمكذج الختبار كافية غير الفرضيات الختبار الكمي بالتحميؿ الخاصة اإلحصائية الطرؽ      تعتبر
 المتغيرات مختمؼ بيف يحدث أف يمكف الذم كالتكسط التداخؿ التقاطع، االعتبار بعيف تأخذ ال أنيا ذلؾ لمدراسة،
 النمذجة بينيا مف النمكذج ككؿ اختبار مف تمكف أخرل أدكات إلى ُيمجأ الحالة ىذه كفي النمكذج، في كاألبعاد

تباعيا المقترحة لألبعاد الفعمي مف الكجكد التأكد إلى ييدؼ كالذم التككيدم، العاممي كالتحميؿ البنائية بالمعادالت  كا 
  .AMOSكيتـ ذلؾ مف خالؿ البرنامج اإلحصائي . الدراسة نمكذج حسب امعيف امسار

I.  آموس برنامج(AMOS) لنمذجة المعادالت البنائية  
 المباشرة السبيبة العالقات لتكضيح النماذج كتمثيؿ كتقييـ تقدير،ك بتحديد،( AMOS)آمكسيسمح برنامج          
 يساعد كىك المتعدد، في اإلحصاء المعركفة التقنيات مع مقارنة دقة أكثر الدراسة بشكؿ متغيرات بيف المباشرة كغير
 تسمح البنائية التي تيدؼ إلى المعالجة اإلحصائية لمعالقات االفتراضية المتعددة، حيث لممعادالت نماذج بناء عمى

 مف مختمفة تكليفة يقدـ كاحد، إذ آف في كتابعة مستقمة ضمنية متغيرات عدة لربط المفترضة الخطية اآلثار بتحميؿ
لمدراسة، كتمت االستعانة  االفتراضي النمكذج في المعقدة العالقات تفسر كالتي سيمة بطريقة البيانات كالنتائج
 . مف البرنامج25بالنسخة رقـ 

II. الطرق اإلحصائية المعتمدة الختبار نماذج المعادالت البنائية 
  برنامج مخرجات عمى االعتماد تـ الكاقعية البيانات مع لمدراسة االفتراضي النمكذج تطابؽ اختبار  بيدؼ        

 AMOS 2كتتمثؿ ىذه المؤشرات في التطابؽ ىذا قياس حكؿ كمؤشرات قيما تتيح كالتي :
كالمتغيرات  بالعكامؿ الفقرات تربط التي األسيـ بجانب المكضحة القيـ في يتمثؿ :التباين أو االرتباط .1

 مف ببعضيا المتغيرات ارتباط عف كتعبر 0,9 ك 0,2 بيف تنحصر أف يجب القيـ ىذه البعض، ببعضيا

                                                           
1
. 509-508.، ص صمرجع سابق العتوم شفٌق ،  

2
 .195، صمرجع سابقشرقي خميؿ،   
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ذا أخرل، ناحية مف تماثميا كعدـ تباينيا ناحية ككذا  المتغيريف تقارب عمى ذلؾ دؿ 0,9 مف أعمى كانت كا 
 .كاحد عامؿ أك متغير في كيجب دمجيما

يقارف ىذا المؤشر بيف القيـ المشاىدة كالقيـ المتكقعة الختبار درجة : chi-square(Cmin) كاف تربيع .2
  معنكية مستكل عند الجدكلية القيمة مع المحسكبة قيمتو مقارنة يتـ تطابقيا مع بعضيا البعض، حيث

 فإذا كاف مستكل داللتو أكبر SPSS كيفسر حسب ذلؾ بعكس ما يمميو برنامج (df)الحرية كدرجة 0,05
ال الكاقعية كالبيانات المفترض النمكذج بيف ما فركؽ كجكد عدـ ذلؾ  فيعني 0,05مف  كتجدر  فالعكس، كا 

ككاؼ ( أخرل معايير اعتماد يفضؿ لذلؾ العينة بحجـ تتأثر بؿ الحرية بدرجة تتأثر ال قيمتو أف اإلشارة
 .)المعيارم تربيع

يككف  أف يجب الحرية، درجة عمى تربيع كاؼ قيمة قسمة حاصؿ يمثؿ:(Cmindf)كاف تربيع المعياري  .3
 الكاقع؛ مع الدراسة نمكذج تطابؽ ليضمف 5 مف أقؿ

 ىذيف يقارف: Tucker-Lewis ومؤشر  ‒ Comparative Fit Index( CFI)مؤشر المطابقة المقارن ومؤشر .4
  مع)المتغيرات بيف عالقة تكجد( البديؿ كالنمكذج (المتغيرات بيف عالقة تكجد ال( الصفرم النمكذج المؤشريف
 أقؿ كانت قيمتيما فإذا أفضؿ، ذلؾ كاف الكاحد مف اقتربا ككمما 1 ك 0 بيف قيمتيما تتراكح الكاقعية، البيانات

 متغيرات النمكذج بيف عالقة تكجد ال بالتالي البيانات مع الصفرم النمكذج بتطابؽ ذلؾ يفسر 0,9 مف
 النمكذج كتفسر بابتعاد مقبكلة فيي 0,9 لػػ مساكية قيمتيما كانت إذا أما النمكذج، تعديؿ يتـ كعميو االفتراضي
ذا كانا أكبر متغيرات بيف عالقات أك ارتباطات كجكد أم الصفرم النمكذج عف االفتراضي  0,9 مف النمكذج، كا 

 يبتعد كالنمكذج االفتراضي تاـ تطابؽ 1 ممتاز، تطابؽ 0,95 مف أكبر جيد، بتطابؽ ذلؾ يفسر 0,95 مف كأقؿ
 ؛)النمكذج متغيرات بيف تامة ارتباطات كجكد( الصفرم النمكذج عف تماما

 مكاصفات في االختالؼ  يقيس:RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation)مؤشر رامسي  .5
 ذلؾ كاف الصفر مف اقترب ككمما 0,8 مف أعمى يككف أف ال يفضؿ كالمجتمع، العينة بيف ما أم النمكذج
  مف ممتاز، أعمى 0,5 إلى 0,1 مف كالبيانات، النمكذج بيف تاـ تطابؽ بكجكد يفسر 0 يساكم كاف فإذا أفضؿ،
 كأعمى1 مف مقبكؿ، النمكذج يزاؿ ال 0,8 مف أعمى إلى 1 مف أقؿ مقبكؿ، 0,8 جيد، 0,8 مف كأقؿ  0,5

 .تماما مرفكض النمكذج
 مع لمدراسة االفتراضي النمكذج مطابقة درجة الختبار البنائية المعادلة نمذجة يتيح AMOSكعميو فبرنامج 

 كاستنادا لنمكذج الدراسة كفقا المتغيرات مختمؼ تربط التي العالقات تقدير بيدؼ الكاقعية، كالمشاىدات البيانات
 .ىذه المطابقة جكدة تقيس كالتي سابقا المكضحة لممؤشرات
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 بدليؿ الخاصة( الكيفية أك الكمية البيانات دراسة كيسيؿ يساعد أف شأنو مف البرامج اعتماد أف القكؿ يمكف ك
 تفسر التي اإلحصائية مف االختبارات لمجمكعة كفقا كمكضكعية، عممية بطريقة كتحميميا (فكاالستبيا المقابمة
 ىذه نتائج بعرض القياـ كقبؿ الدراسة، فرضيات الختبار أفضؿ اعممي نامع كتعطييا البيانات ىذه أكثر

 .التعرؼ عمى  الميداف الذم أجريت فيو الدراسة أكال يجب االختبارات
التعريف بميدان دراسة العينة  :المبحث الثالث

ميداف الدراسة ىك المكاف تـ تطبيؽ نمكذج الدراسة فيو كيتعمؽ األمر بكالية بسكرة  كسنقـك في ىذا المبحث      
 بإعطاء لمحة عامة عف كالية بسكرة مف زاكية ديمغرافية كاقتصادية

اقتصادية عن ميدان الدراسة  لمحة ديمغرافية و :المطمب األول
ثـ سرد الظركؼ التي تـ فييا تحقيؽ االستقصاء محؿ الدراسة الميدانية كىي كالية بسكرة  تقديـ الكالية يتـس       

. كتحديد العينة 

 والية بسكرة التقسيم اإلداري: الفرع األول

، 2 كممة 21.509.80 تقع كالية بسكرة في الناحية الجنكبية الشرقية لمجزائر، كتتربع عمى مساحة تقدر بػ          
يحدىا مف الشماؿ كالية باتنة، كمف الشماؿ الغربي كالية المسيمة، كمف الشماؿ .  دائر12 بمدية  ك33كتضـ 

. الشرقي كالية خنشمة كمف الجنكب كالية كرقمة كمف الجنكب الشرقي كالية الكادم، كمف الجنكب الغربي كالية الجمفة

 دكائر، كبعد 09 بمدية ك 22 ككانت تضـ 1974صنفت بسكرة ككالية أثناء التقسيـ اإلدارم لسنة             
أكالد جالؿ، سيدم عقبة، طكلقة، : دكائر ىي (4) بمدية كأربعة 33صبحت تضـ أ 1984التقسيـ اإلدارم لسنة

، التي أعيد تكزيعيا 33دائرة بنفس عدد البمديات  (12)عشرإثنا  عدؿ عدد الدكائر ليصبح 1991لكطاية، كفي 
 140-15 أنشئت بيا كالية منتدبة بمكجب مرسـك رئاسي رقـ2015 عمى الدكائر حسب التقسيـ الحالي، كفي سنة

 يتضمف إحداث مقاطعات إدارية داخؿ بعض الكاليات كتحديد القكاعد الخاصة المرتبطة 2015 مايك27مؤرخ في 
: بياك ىي أكالد جالؿ تضـ دائرتيف

. الدكسف ك الشعيبة ك أكالد جالؿ: كالبمديات التابعة ليا: أكالد جالؿ -

. سيدم خالد، البسباس، رأس الميعاد: كالبمديات التابعة ليا كىي: سيدم خالد -

 . الظركؼ التي تـ فييا اِانجاز االستقصاءيتـ سرد س،بعد إعطاء لمحة عامة عف الكالية كبمدياتيا   ك
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 وتحديد حجم العينة  االستقصاءظروف تحقيق : الفرع الثاني

 ، بمدية مف كالية بسكرة(12)عشر  يخص االستقصاء المؤسسات االقتصادية غير الرسمية لعينة مف إثنا         
 بمدية، كاستبعدنا البمديات الريفية عمى اعتبار 33مقرات دكائر كالية بسكرة مف أصؿ تخص ىي تـ سحبيا سحبا ك

: ديمغرافي ك اقتصادم: معياريف  تـ ىذا السحب عمى أساس .أف االقتصاد غير الرسمي ىك ظاىرة حضرية

I. المعيار الديمغرافي 
 بقاعدة استقصاء تمت االستعانةعينة الدراسة الممثمة في المؤسسات االقتصادية غير الرسمية  إلعداد        

 عدد سكاف الكالية بسكرة إلى غاية حددتالتي كمديرية البرمجة كالمتابعة ك الميزانية لكالية بسكرة 
 كالجدكؿ المكالي يكضح تكزيع سكاف الكالية حسب الجنس كالفئات العمرية  نسمة869215 بػػػ 31/12/2015

 31/12/2015توزيع سكان الوالية حسب الجنس والفئات العمرية إلى غاية 10-4جدول 

( %)النسبة المئويةالمجموع إناث ذكور  الفئات العمرية 
 32.77 284884 139593 145291سنة 15أقؿ مف

15-19 51497 49478 100975 11.61 
20-29 90458 86913 177371 20.40 
30-39 59024 56709 115733 13.31 
40-49 42696 41022 83718 9.63 
50-59 26661 25614 52275 6.01 
60-69 13679 13142 26821 3.08 

 3.15 27439 13453 13985 سنة 70أكبر مف 
 100 869215 425924 443291المجموع 

  100 49 51( %)النسبة المئوية
عمى . 16/11/2017 شكىد بتاريخwww.wilayaybiskra.dz/population.aspxمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى  المكقع الرسمي لكالية بسكرة : المصدر
 10:48الساعة

 سنة كمف التقسيـ حسب الجنس يظير أف 30 مف سكاف كالية بسكرة أقؿ مف 64.78 يظير أف 10-4 مف الجدكؿ
 سنة 59 سنة إلى 15ىناؾ نكع مف التكازف بيف الجنسيف، كتبمغ الفئة السكانية في سف النشاط االقتصادم مف 

. 1 %62.5 مف مجمكع السكاف كتقترب مف النسبة الكطنية البالغة 60.69%

                                                           
1

 .11/11/2017 شكىد بتاريخ www.ONS.dz.consulteسنة عمى المكقع 2016ديمغرافيا الجزائر : الديكاف الكطني لإلحصاء  
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 كىي تمثؿ المقرات الرئيسية 33 بمدية مف أصؿ 12 ارت الباحثةتحديد البمديات محؿ االستقصاء بحيث اخت كتـ
 كالجدكؿ  مف مجمكع سكاف الكالية %61.14أم ما نسبتو  نسمة 531488لمدكائر كما سبقت اإلشارة إليو كتشكؿ 

 . بالنسبة لممجمكع الكمي لمسكاف12 يكضح تمثيؿ مقرات البمديات 4-11

. 31/12/2015 بالنسبة لممجموع الكمي إلى غاية 12 نسب تمثيل مقرات البمدبات 11-4جدول

(** %)النسبة المئويةالمجموع الكمي لسكان الدائرة  *تجمع مقر البمديةالبمدية 
 94,86 256829 243647بسكرة 
 40,46 13297 5381لوطاية 
 43,17 20219 8729جمورة 
 72,73 18080 13150القنطرة 

 45,66 76908 35117سيدي عقبة 
 38,74 53998 20923زريبة الوادي 
 66,90 12033 8051مشونش 
 55,28 108965 60243طولقة 
 35,94 34400 12365فوغالة 

 56,65 122895 69621أوالد جالل 
 51,27 90518 46415سيدي خالد 
 12,84 61073 7846أورالل 
 61.14 869215 531488المجموع 

اطمع عميو بتاريخ . www.wilayabiskra.dz : المتاحة عمى المكقعمديرية البرمجة كمتابعة الميزانيةمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات : المصدر
  (.10:25عمى الساعة  16/11/2017)
   31/12/2015تكزيع السكاف حسب المناطؽ الحضرية الى غاية * :  

الحسابات مف إعداد الباحثة **

أف أكبر نسبة تمثيؿ  لمسكاف كانت عمى مستكل بمدية بسكرة  تمتيا القنطرة 11-4         نالحظ مف الجدكؿ
  .المكالي 12-4 في البمديات االثثني عشر فبيانيا في الجدكؿ األسرمف ناحية  تمثيؿ كمشكنش، ك
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( 2008عدد األسر لسنة ) توزيع األسر حسب البمديات 12-4جدول 
عدد األسر البمدية 

(2008 )
النسبة المئوية ألسر مقرات البمدبة 
بالنسبة لمعدد الكمي ألسر البمديات 

12(%***) 

عدد األسر بالنسبة لحجم 
العينة المختارة 

 164 43.07 33962بسكرة 
 09 2.40 1890لوطاية 
 9 2.31 1825جمورة 
 10 2.73 2153القنطرة 

 27 7.03 5542سيدي عقبة 
 17 4.39 3463زريبة الوادي 
 8 2.00 1577مشونش 
 44 11.32 8926طولقة 
 10 2.54 1999فوغالة 

 49 12.71 10021أوالد جالل 
 30 7.95 6270سيدي خالد 
 6 1.55 1220أورالل 

  %100 78848 بمدية 12المجموع الكمي ألسر 
المجموع الكمي ألسر الوالية 

 (بمدية33)
114666 384(0.33% ) 

 0.33  %68.76نسبة األسر 
.  مف إعداد الباحثة إحصائيات الكالية كالنسب حسب قاعدة النسبة كالتناسب :المصدر       

بنسبة  33 الػػ التي تـ اختيارىا تمثؿ أكثر مف ثمث بمديات الكالية12الحظ أف البمديات م 12-4 مف الجدكؿ 
مف أسر الكالية المقدر عددىـ حسب إحصائية الديكاف الكطني  (68.76  ) %70، كتغطي قرابة 36.36%

 . 2008 أسرة في سنة 144666لإلحصاء 
II.  كقبؿ عرض  12ما تمثمو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في ىذه البمديات  ىك نسبة: االقتصاديالمعيار

 بمغ 2016جكاف 30 إلى غاية ق كتمثيؿ مختمؼ المؤسسات المصغرة كالمتكسطة في الكالية نشير إلى أف
 مؤسسة  بنسبة 168927 مؤسسة مف أصؿ 1386عدد المؤسسات الخاصة الكطنية في كالية بسكرة 

  :اآلتي 13-4 عمى المستكل الكطني  حسب ما يكضحو الجدكؿ  %0.82تصؿ إلى 
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 30/06/2016ترتيب الواليات حسب تركز المؤسسات الخاصة الوطنية إلى غاية  : 13-4جدول 

 %) )النسبةعدد المؤسسات الوطنية الخاصة الترتيب الوالية 
 33.91 57293 01الجزائر العاصمة 

 7.38 12470 02كىراف 
 4.75 8030 03سطيؼ 
 4.29 7255 04قسنطينة 
 4.03 6818 05تيزم كزك 

 3.46 5856 06البميدة 
 3.44 5812 07بجاية 

 2.87 4855 08بكمرداس 
 2.15 3643 09عنابة 
 1.77 2996 10باتنة 
 0.82 1386 25بسكرة 
 0.1 181 48إيميزم 

 %100 168927 المجمكع 
 www.wilayabiskra.dzمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مديرية البرمجة كمتابعة الميزانية : المصدر 

 يمكف القكؿ أف نسبة مساىمتيا في  ك كالئيا25الحظ أف كالية بسكرة تحتؿ المرتبة  م13-4 مف الجدكؿ 
 .  قد ترجعة الباحثة إلى الطابع الفالحي الذم يغمب عمى المنطقة0.82المؤسسات الصغيرة ضعيفة 

المؤسسات االقتصادية المصغرة المسجمة وغير المسجمة في والية بسكرة : المطمب الثاني

 .سنحدد عدد المؤسسات المصغرة في كالية بسكرة الرسمية ككذا بعض األرقاـ عف األنشطة غير المسجمة         

في والية بسكرة  (حسب معيار عدد العاممين )عدد المؤسسات الصغيرة و المصغرة :الفرع األول

 مؤسسة صغيرة 13674الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي لكالية بسكرة تحصي الكالية أرقاـ حسب        
 %95.42 بنسبة ( عماؿ9قؿ مف أ) مؤسسة مصغرة أم 13049 عامال منيا 50قؿ مف رسمية تشغؿ أكمتكسطة 

 . المكالي14-4  تتكزع عمى البمديات الرئيسة محؿ الدراسة كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 محل الدراسة (12 ) اإلثنا عشرتوزيع المؤسسات المصغرة الرسمية في البمديات: 14-4جدول

حل 
ة م

مدي
االب

سة 
لدرا
ا

رة 
سك
ب

ية 
وطا

ل

رة 
مو
ج

رة 
قنط
ال

ة  
عقب

ي 
سيد

ي 
واد
ة ال

ريب
ز

ش  
شون

م

قة 
طول

لة 
وغا
ف

الل 
 ج
والد
ا

لد 
 خا
دي
سي

الل 
ور
أ

وع 
جم
الم

 اعد
رة 
صغ

 الم
ات
سس
لمؤ

7243 115 121 220 463 319 98 840 225 861 487 107 11099 

 

 

 13049الوالية  (33) الوالية بمدياتمؤسسات المصغرة عمى مستوى المجموع 

 %85.05 النسبة 

الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعية لكالية برئيس مصمحة المالية كالمحاسبة ، قاعدة البيانات المقدمة مف طرؼ د عمى ااالعتـب مف إعداد الباحثة :المصدر
 .14:30الساعة22/03/2017مقابمة بتاريخ . 31/12/2016بسكرة إلى غاية 

يالحظ أف المؤسسات المصغرة األقؿ مف تسعة عماؿ تتركز معظميا في بمدية بسكرة بحكـ  14-4مف الجدكؿ 
ككنيا مقر الكالية كمعظـ مناطؽ النشاط تقع فييا إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة التي تتركز فييا كتشكؿ 

.  مف مجمكع المؤسسات المصغرة عمى مستكل الكالية ككؿ%85.05المؤسسات المصغرة مانسبتو

 أرقام عن األنشطة غير المسجمة في الوالية حسب مديرية التجارة لوالية بسكرة : الفرع الثاني

 نشاط دكف 318 بأنو تـ ضبط 31/12/2018تشير أرقاـ مديرية التجارة لكالية بسكرة في حصيمتيا إلى غاية      
 محضر كتكزعت ىذه األنشطة في 318قيد في السجؿ التجارم عمى مستكل كؿ كالية بسكرة تـ عمى أساسيا تحرير

..  المكالي15-4 حسب ما يكضحو الجدكؿ المجاالت التالية

 حسب خرجات 31/12/2018حصيمة األنشطة غير المسجمة في السجل التجاري إلى غاية : 15-4:جدول
أعوان الرقابة لمديرية التجارة 

المجموع غير قار تجارة بالتجزئة تجارة الجممة خدماتي إنتاجي نوع النشاط  
 318 03 187 02 110 16العدد 

 عمى 07/01/2019:رئيس مصمحة المنازعات بمديرية التجارة لكالية بسكرة:عبادلي كريمة:  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مقابمة مع السيدة:المصدر
. 14:30الساعة
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 كحسب حصيمة خرجات أعكاف الرقابة لمديرية التجارة لكالية بسكرة يالحظ أف تجارة 15-4مف معطيات الجدكؿ 
.  التجزئة تقع في خانة أكثر األنشطة غير المسجمة في السجؿ التجارم تمييا األنشطة الخدماتية ثـ اإلنتاجية

 التي كانت محؿ  كالية بسكرة كمخالفات عدـ القيد في السجؿ التجارم عبر بمديات       ك تجدر اإلشارة إلى أف 
 :اليمك اؿ16-4 الذم يكضحو الجدكؿعمى النحكتكزعت مراقبة 

 2018توزيع مخالفة عدم القيد في السجل التجاري خالل سنة : 16-4دولج

عدد المخالفات البمدية  عدد المخالفات البمدية 
 05مشكنش  176بسكرة 
 12طكلقة  04لكطاية 
/ فكغالة / جمكره 
 30أكالد جالؿ  03القنطرة 

 08سيدم خالد  13سيدم عقبة 
 02أكرالؿ  01زريبة الكادم 

 05الشعيبة  03الحاجب 
 03عيف الناقة  05الدكسف 
 02ليكة  03شتمة 

 02ليشانة  02بكشقركف 
 01مخادمة  02مميمي 
 00أكماش  01برانيس 

 283المحموع 
. .14:20عمى الساعة . 07/01/2019يـك : رئيس مصمحة المنازعات بمديرية التجارة لكالية بسكرة:عبادلي كريمة: مقابمة مع السيدة: المصدر

إلى كما سبقت اإلشارة ة بسكرة كىذا راجع منالحظ أف عدد المخالفات يتركز معظمو في بمد 16-4مف الجدكؿ 
كلممؤسسات كما نشير إلى أف ىذه الحاالت تـ ضبطيا في  كما يرافقيا مف انتشار لألنشطة  فيياالكثافة السكانية

. المحالت أيف تـ مصادرة البضاعة كتشميع المحؿ إلى حيف تسكية أصحابيا لكضعيتيـ إزاء السجؿ التجارم

  مما سبؽ كبعد تكضيح كؿ ما يتعمؽ بالمسار البحثي مركرا باالختبارات اإلحصائية الكصفية كاالستداللية 
المستخدمة لتحميؿ البيانات ككصكال بالتعريؼ عمى الميداف الذم سيتـ فيو اختبار نمكذج الدراسة االفتراضي تبقى 

عممية اختبار النمكذج كالفرضيات  
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الصة الفصل  خ

 كالتمييد المعتمدة المنيجية الخيارات مختمؼ استعرض كالذم لمدراسة المنيجي لإلطار  التطرؽ خالؿ مف         
 إلى الكضعي االسترشادم النمكذج مف إنطالقا لمعرفة استراتيجيات اندماج مؤسسات االقتصاد غير الرسمي،

 البيانات الختبار المستخدمة اإلحصائية كاالختبارات المعتمدة الدراسة أدكات إلى )ككمية كيفية( اليجينة المقاربة
  :يمكف القكؿ بأنو الميدانية لمدراسة التمييد كأخيرا كالكمية، الكيفية
 الذم( االفتراضي  النمكذج أك الفرضيات مف مجمكعة بكضع تقـك الباحثة  الكضعي النمكذج خالؿ مف 

كأبعاد   اإلدارمأداة التكاليؼ كالعكائد كالفسادبراءة االختراع كتحميؿ حقكؽ الممكية الرسمية ك بيف يربط
 حاكؿتك  )كمتغير تابعك مزايا االندماج ندماج في االقتصاد الرسمي  المتمثؿ في آليات االمستقؿؿا متغيرلؿ

 أدكات  مجمكعة عمى ااعتماد  )كمية + كيفية(  اليجينة بالمقاربة االستعانة تمت حيث الكاقع اختبارىا في
 لتحقيؽ الكاقع تعكس التي  ككالكمية الكيفية البيانات لجمع كأدكات كاالستبياف المالحظة،المقابمة: ىي

  .(االستنباطي-االفتراضي باإلجراء يعرؼ الذم االختبار كىذا مسعى
 البرامج كىي مف مجمكعة عمى االعتماد تـ (الكمية كالكيفية) بشقييا البيانات اختبار بيدؼ( SPSS 

،NVivo، (AMOS عمى التحصؿ سيكلة مجمميا في تيحتك  بذاتومحددا ىدفا منيا كؿ يحقؽ كالذم 
 ال الفرضيات، اختبار بيدؼ كالكمية الكيفية لمبيانات المفصؿ التحميؿ مف الباحثة إحصائية، تمكف اختبارات

 يجعؿ مف ىك استخداميا يتـ كمتى أيف معرفة  إفبؿ التحميؿ، دقة كاالختبارات البرامج كثرة استخداـ يعني
 .أىدافيا كتحقيؽ الدراسة فرضيات الختبار  المرجكةالعممية الدقة كبمستكل مكضكعياالتحميؿ 
 حقكؽ الممكية كتحميؿ العائد  آليات االندماج في االقتصاد الرسمي ممثمة فيتأثير انعكاس قياس إف         

كا جزيادة أعداد المقاكليف غير الرسمييف ليندـ عمى ذلؾ اإلدارم كأثركالتكمفة لألنشطة االقتصادية  ككذا الفساد 
في االقتصاد الرسمي بسبب المزايا التي يمكف أف يحققكنيا مف ىذا االندماج كىي تحقيؽ نمك الدخؿ كاالستفادة 

 إنما، االفتراضي لمدراسة كالنمكذج أعاله المكضحة  كذلؾ كفقا لممنيجية كتدابير المرافقةمف التغطية االجتماعية
 آثرت الباحثة عمى أف تغطي كالية مف كاليات الكطف كىي كالية بسكرة تأتي مفصمة ميدانية لدراسة يحتاج

 .المكالي الفصؿ نتائجيا في
 



 

 

: الفصل الخامس

اإلطار الميداني للدراسة واختبار 
 الفرضيات
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تمهيـــــــــد 

 المقابمة كأحد الطرؽ التي تـ االستعانة بيا لجمع البيانات الكيفية عف سيتـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج         
 الكيفي التحميؿ عمى الدراسة ككذا تحميميا، إلى جانب تحميؿ االستبياف الذم سيتـ عرض نتائجو كتحميميا، كبناء

 :اآلتية العناصر خالؿ كىذا مف لمدراسة الفرضي النمكذج ككذلؾ الرئيسية كالفرعية اختبار الفرضيات كالكمي يتـ
 

 المقابالت نتائج وتحميل عرض :المبحث األول          
 باالستبيان الخاصة الدراسة نتائج عرض :المبحث الثاني          
 لمدراسة الفرضي والنموذج الفرضيات اختبار :المبحث الثالث         
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عرض وتحميل نتائج المقابالت  :المبحث األول
 أسئمتيا شرح تـ ما إذا كذلؾ لمقياس، أداة  أيضادبؿ تع كفقط، الكيفية البيانات لجمع كأداة المقابمة تعد ال         

أجكبة  ضلذلؾ سيتـ في ىذا المبحث عر ، 1ترميزىا ثـ تبكيبيا كمف مف ةالباحث يمكف بما ككضكح، بدقة كأجكبتيا
دراجيا ضمف برنامج  ثـ التفصيؿ، مف بشيء عمييا متحصؿؿالمقابالت الثمانية ا  NVivoتكضيح كيفية تبكيبيا كا 

v10 ليتـ بعد ذلؾ تحميميا ،  .

عرض ومناقشة نتائج أسئمة المقابمة : المطمب األول
بتفسير أسباب عزكؼ المؤسسات االقتصادية غير الرسمية أسئمة  (06)تعمقت أسئمة المقابمة كعددىا ستة         

مكف أف تسبب ىذا العزكؼ م كسمطت الضكء عمى فرضيات الدراسة كعكامؿ ،عف االندماج في االقتصاد الرسمي
 إلى جانب حماية االختراعات المكجكدة  اإلدارمداة العائد كالتكاليؼ كالفسادأحقكؽ الممكية الرسمية كتحميؿ : كىي

في االقتصاد غير الرسمي كدكرىا في االندماج، ناىيؾ عف الحمكؿ التي يراىا المستجكبكف كآلية لضماف اندماج 
 .عمييا مف أسئمة المقابمة فيما يأتي كسيتـ عرض أىـ النتائج المتحصؿ. سميـ في االقتصاد الرسمي

 عرض ومناقشة نتائج السؤال األول:لوالفرع األ
  عفمف حاممي المشاريع ماىك تفسيركـ لعزكؼ الكثير:"اآلتيجاء نص السؤاؿ األكؿ مف دليؿ المقابمة ؾ 

المؤسسات غير الرسمية  كاليدؼ منو معرفة األسباب التي جعمت االندماج في اإلطار الرسمي لالقتصاد الجزائرم؟
 . تنشط خارج اإلطار الرسمي مف االقتصاد كتفضؿ البقاء فيو

 يؤثر سمبا عمى النمك االقتصادم مف (ر.غ.ؽ) أف عمى المستجكبيف طرؼ اتفاؽ مفىناؾ بداية كاف  
خالؿ عمميات التيرب الضريبي كالغش كالمنافسة غير المشركعة كأنو يعبر عف ظاىرة غير صحية في االقتصاد 

 أف كجكده يعكد إلى أف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي مرت بيا لالكطني، كما تمت اإلشارة إؿ
.  لشراء الِسمـ االجتماعي(ر.غ.ؽ)الجزائر جعمت مف السمطات تتغاضى عف أنشطة 

كذكر المستجكبكف أف عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف االندماج في االقتصاد الرسمي يرجع إلى     
: جممة مف العكامؿ
 ـ معرفتيـ لحقكقيـ األساسية الناتجة عف د الذم يترتب عنو ع،الجيؿ بالقانكف لدل ىذه الفئة

إلى جانب العقكبات المترتبة عف المكاصمة في ممارسة ىذه  االندماج في االقتصاد الرسمي
. األنشطة

                                                           
1 TAYLOR  Bill et al., Research Methodology: A Guide for Researchers in Management and Social Sciences, 

Prentice-Hall, Without Edit., India, 2006, p. 75. 
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  كاف ىناؾ إجماع كبير مف طرؼ المستجكبيف إلى أف ثقافة صاحب المؤسسة في حد ذاتيا تنزع
. إلى الالرسمية كالفكضى كالممارسات غير الرسمية 

  ،الخكؼ مف اإلدارة كالفكرة الخاطئة المتككنة في أذىاف الشباب المقاكؿ عف اإلدارات عمكما
كمشكؿ عدـ الثقة في ظؿ غياب التكاصؿ الناجع بيف اإلدارة كالمقاكؿ كعدـ كصكؿ المعمكمة 

. االقتصادية إلى أصحابيا
 عدـ حماية المنتكج المحمي، كفي ىذا اإلطار تمت اإلشارة إلى عدـ اىتماـ السمطات  االستيراد ك

 كما يمكف أف تمعبو مف دكر في الحد مف االستيراد مف خالؿ  كعدـ مرافقتيـ،بفئة المخترعيف
. تجسيد اختراعاتيـ

 عدـ كجكد رقابة فعالة مف طرؼ السمطات عمى ىذه األنشطة غير الرسمية .
  عف فكرة الحصكؿ عف القركض كتمكيؿ المقاكليفسياسة النظاـ البنكي كالقركض الربكية التي تبعد 

.  ما يحتـ مقاكؿ عمى تحمؿ كؿ تكاليؼ مشركعو لكحده كىذا امر ليس في المتناكؿمؤسساتيـ
: كأجمع معظـ المستجكبكف عمى أف ىناؾ صنفيف أساسيف مف الناشطيف في االقتصاد غير الرسمي

صنؼ متحايؿ ثقافتو كتفكيره مف البداية ينزع إلى النشاط غير الرسمي؛   -
. صنؼ جاىؿ بالقانكف أساسا كفي نفس الكقت يخاؼ مف التقرب مف اإلدارات بسبب مشكؿ عدـ الثقة   -

عيو اف تبني سياسة السمـ االجتماعي فتحت الباب عمى مصرإ لمقكؿ  الباحثةكؿ ىذه العكامؿ تقكد              
الرسمي في ميمو الكبير إلى   تفكير المقاكؿ غيرةلمكاصمة األنشطة غير الرسمية في النمك إلى جانب طريؽ

. الممارسات غير الرسمية كالربح السريع

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني: الفرع الثاني

أصؿ،  ) أىمية حقكؽ الممكية الرسمية حسب رأيكـ ما:"النحك التالي تمت صياغة السؤاؿ الثاني عمى              
كاليدؼ منو معرفة "بالنسبة لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية لمدخكؿ لالقتصاد الرسمي؟ (...عقار، عقد ممكية
.  لالندماج في االقتصاد الرسمي (ر.غ.ؽ)الممكية الرسمية كىؿ ليا دكر في جذب مف يعمؿ في  أىمية تممؾ حقكؽ

 :بكف عمىكفي ىذا الصدد أكد المستجك

 أصحاب معظـ  أف تممؾ حقكؽ ممكية رسمية لو فائدة كبيرة في التحفيز عمى إنشاء مؤسسات ألف
المؤسسات غير الرسمية حسب أحد المستجكبيف يتخذكف مف منازليـ كرشات فالعقار مرتبط بإنشاء 
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المؤسسات كقد تعيؽ اإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالحصكؿ عمى العقار في بعض الحاالت إنشاء مشركع 
أما ، استثمارم مما يقكد إلى البحث عف طرؽ أسيؿ كأسرع لمحصكؿ عميو ىذا مف ناحية إنشاء مؤسسة

لمستجكب كتطكيره مرىكف بالمحيط ابالنسبة لممؤسسات المكجكدة بالفعؿ فإف مكاصمة النشاط حسب نفس 
. الخارجي الذم يرتبط في بعض عناصره بمشكؿ العقار مما يعيؽ تطكر المؤسسة 

  كما أف العقكد الرسمية محفزة لمبنكؾ كحسب أحد المستجكبيف فيي تساعد عمى ديمكمة المؤسسات
قتصادية ، كما أف رخصة البناء كشيادة المطابقة مف األمكر التي اكتحقيؽ قيمة مضافة كخمؽ حيكية 

 .تؤرؽ أصحاب المؤسسات
 المستجكبيف إلى أف العقار الصناعي أك تممكو ال يشكؿ عائقا عمى اإلطالؽ أماـ المؤسسات  بعض أشار 

 إجماع عمى أف الدكلة سخرت عدة تحفيزات لمحصكؿ ىناؾالرسمية كفي ىذا اإلطار كاف  لمدخكؿ إلى
عمى ممكية عقار صناعي ككذا عدد ىائؿ مف األكعية العقارية بمحتمؼ الصيغ لممسثمريف كعممت عمى 

كأف مف  (متيازإكراء، عقكد  شراء،)تسييؿ حيازة العقار الصناعي لكؿ مف يرغب في إنشاء مؤسسة سكاء 
ىـ مستثمركف غير جاديف، بدليؿ أف كؿ مف ممؾ  يتحجج بمشكؿ إجراءات الحصكؿ عمى ممكية العقار

 .إرادة حقيقية لالستثمار نجح بالفعؿ
 إلى أف المشكؿ ليس في تممؾ العقار بؿ في غياب ثقافة االستثمار كقمة المستثمريف  البعض  أشار

الحقيقيف الذم ىدفيـ ىك خمؽ الثركة كخمؽ حركية تنمكية في المنطقة، فمعظـ الشباب الكافديف حسب أحد 
 كالغش، (بزنسة)المستجكبيف ال يممككف أم فكرة لممشركع كيأتكف بدافع حيازة األراضي ألغراض تجارية 

 ف مف األراضي يحكلكنيا مف المستفيدمعدـ رقابة الدكلة عمى األمالؾ العقارية جعمت مف بعض المستثمر
كيضيؼ .  بمشكؿ ممكية العقار كثيرة في المحاكـةقضايا المتعمؽاؿكيشير آخر إلى أف . ةإلى أمالؾ خاص

مستجكب آخر إلى أنو ىناؾ صعكبات تتعمؽ بكراء المحالت المتعمقة بإيجار الجماعات المحمية حيث 
يعاني صاحب المؤسسة مف مشكؿ صعكبة الحصكؿ عمى ىذه الصيغ مف جية كثرة التدخالت حكليا 

ا يدفع المقاكؿ الشاب إلى اإليجار ـ كمف جية ثانية المحسكبية في تأجير ىذه المحالت، ـ،كقمة عددىا
 .الخاص

  ىناؾ إجماع عمى أىمية حقكؽ الممكية في تحفيز عمى إنشاء مؤسسات إال أف مشكؿ قمة المستثمريف
كممكية العقار ليس بمشكؿ .  فيما يتعمؽ بالعقارالمقاكليف لدل االتجار غير الرسميالجاديف كركاج ثقافة 

.   كاإلجراءات ليست بذلؾ التعقيد لحيازة المحؿ أك األرض،فيك متاح
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 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث:الفرع الثالث

حسب كجية نظركـ ما أىمية نظاـ براءات االختراع في الجزائر عمى :"آلتي جاء نص السؤاؿ الثالث كا        
مدل كجكد مبتكريف في معرفة إنشاء المبتكريف لمؤسسات جديدة؟ كاليدؼ مف طرح ىذا السؤاؿ ىك أكال 

لى أم مدل يساعد كيشجع نظاـ براءات االختراع القائـ في الجزائر  االقتصاد ككؿ الرسمي كغير الرسمي كا 
 المبتكريف عمى تجسيد اختراعاتيـ أـ أنيا تبقى مجرد شيادات تسمـ لممخترعيف دكف تجسيد؟

  كاف ىناؾ إجماع عاـ عمى أف األفكار اإلبداعية كالخالقة مكجكدة في كؿ المجاالت لدل الشاب
 إنشاء مؤسسات جديدة فكانت فيعف أىمية نظاـ براءات االختراع  أما. الجزائرم كال يفتقر إلييا

األنظمة المفتكحة في بيف عبارة عمى أف نظاـ براءات االختراع في الجزائر مف  إجابة المتخصصيف
االقتصادم  العالـ يرتكز عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ، كتجسيد براءات االختراع مرتبط بدرجة النمك

 كقابمية المؤسسات االقتصادية الستغالؿ ىذه االختراعات،
  نظاـ براءة ميـ جدا إلنشاء المخترعيف لمؤسساتيـ، إال أف عدـ دراية المخترعيف الكافية فيما يتعمؽ 

التي تكتنؼ عممية تسجيؿ البراءة  في اإلجراءات كبحؽ الحصكؿ عمى البراءات كبعض التعقيدات
كالصرامة أثناء عممية التسجيؿ قد تجعؿ المخترع يستاء نكعا ما مف مكاصمة التسجيؿ، إلى جانب 
عدـ الدراية كالجيؿ بإجراءات التسجيؿ ككذا خكؼ المخترع مف دؽ أبكب اإلدارة أك النظرة الخاطئة 
عف اإلدارة، كفي ىذا الصدد فإف ىناؾ فئة مف المخترعيف ال يعممكف كال يسمعكف أساسا بالمعيد 

الجزائرم لمممكية الصناعية، أما مف تحصؿ عمى البراءة فقد تكجو بيا لمخارج بسبب عدـ التشجيع، 
ك مشكؿ تجسيد االختراعات يتقاطع مع التمكيؿ البنكي الذم يرفض أف يككف عف طريؽ القركض 

. الربكية ما يجعميا غير قابمة لمتجسيد
  أف أبكاب اإلدارة مفتكحة لكؿ مخترع أك لكؿ صاحب فكرة إبداعية عمى كيتفؽ أغمب المستجكبيف

  المرافقة مف ناحية كتعطى لو األكلكية في الحصكؿ عمى مختمؼ المزايا التي تتيحيا الدكلة مف جانب
، لكف يجمع البعض مف (التكفؿ كالدعـ أك حتى المساعدة في مراحؿ الحصكؿ عمى براءة االختراع)

 .  لالستفادة  مف تمؾ المزايا كالتدابير لإلداراتيتقدمكف أساساالمستجكبيف عمى أف المخترعيف ال 
  غزك السكؽ الكطنية في  أرض الكاقع ىك عمىلتجسيد ؿكفي شأف آخر كعف عدـ قابمية االختراعات

 إلى جانب نقص لالبتكارات المحمية أف تنتشر، الشيء الذم ال يترؾ مجاال ،  المستكردةتبالمنتجا
االختراعات مف خالؿ ال زلنا بعيديف عف تجسيد "إلى أنو البعض كيشير . اإلشيار كالتركيج
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كاف ىناؾ إيداع لبراءات اختراع عمى مستكل المعيد إذا  أصال فيما مف يتساؤؿ كىناؾ". االبتكار
.  الجزائرم لمممكية الصناعية

كما يالحظ أف مشكمة قمة األشخاص الذيف يحممكف األفكار الجادة كالميمة كأكلئؾ الشغكفيف بعمميـ كعدـ       
 كبير خاصة كأف تشكؿ تحدم المقاكليفالجدية في التعامؿ مع أىمية كدكر إنشاء المؤسسات االقتصادية لدل 

المتعمقة بنظاـ الحصكؿ عمى براءات كالتكاليؼ جميع المستجكبيف يؤكدكف عمى أف الدكلة مف ناحية اإلجراءات 
. االختراع قامت بما عمييا

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع:الفرع الرابع
طمب ىدايا، ) اإلدارية ت السمككاحسب رأيكـ ما أثر بعض:"تي صيغ السؤاؿ الرابع مف المقابمة عمى النحك اآل    

المؤسسات الصغيرة في مكاصمة إجراءات  إنشائيا؟، ىدفنا مف أصحاب عمى رغبة  (.....تقديـ أمكاؿ، مزايا،
نشاء المؤسسات الصغيرة إخالؿ طرح ىذا السؤاؿ معرفة أثر الرشاكم بأشكاليا عمى كبح كتثبيط عممية مكاصمة 

بيذا الصدد ىناؾ مف المستجكبيف مف لـ يعجبو نص . ككذا االستمرار في النشاط، أـ أف ذلؾ األثر ىامشي
ف كانت بعض الممارسات التي تميز القمة مف قالسؤاؿ كأف  ال المسئكليف كاف مف المفركض أف ال يطرح خاصة كا 

 تالسمككياكأف المؤسسات الجادة تعمؿ بسيكلة تامة دكف المركر عمى ىذه   عمى باقي اإلدارات،تعمـأف  يجكز
 كبالتالي يتستفيد مف مزايا االقتصاد الرسمي كزيادة  مشركعو بسيكلةاستكماؿالجاد يكاصؿ إجراءات  كالمستثمر

إيجار محالت، تخفيضات )العكائد عف طريؽ التسكيؽ كالحماية القانكنية إلى جانب االمتيازات المتعمقة بالمرافقة 
.   (..ضريبية، تككيف

 :عمى أف كف أكد باقي المستجكب،فيما عدا كجية النظر ىذه      

   الفساد مكجكد كال يمكف إنكاره كأف ظكاىر الفساد بمختمؼ أشكاليا تخمؽ جكا مف اليأس لدل المتعامميف كتخمؽ
 مما يجعؿ تنظيـ النشاط الصناعي تشكبو تعقيدات كمشاكؿ مختمفة تجعؿ مف  اإلدارم،التسيير فكضى في

أنقسمت إجابات المستجكبيف بيف مف  ك . كبالتالي تستغرؽ كقتا كجيدا كتكمفةاإلجراءات اإلدارية أكثر تعقيدا
 مف رغبة أصحاب قيض مماكىذا ، ُيحّمؿ ضعؼ شخصية المكظؼ في اإلدارة العمكمية كظركفو لطمب الرشكة

كبيف مف ُيحّمؿ أصحاب المؤسسات نفسيا مسؤكلية زيادة . المشاريع عمى المكاصمة في إنشاء مؤسساتيـ
ال بد منو يئا  كاليدايا كالمزايا بحيث يعتبركنيا شامالرشكة ذلؾ أنيا ىي مف تبادر كتككف مستعدة  لتقديـ الرش
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ما قد . ألف في اعتقادىـ أف العكائؽ اإلدارية تزاح بيذه الطرؽ كىذا  دليؿ عمى النظرة السمبية ألعكاف اإلدارة
 .يمنع مقاكليف آخريف مف اإلقباؿ عمى إنشاء مؤسساتيـ كبالتالي تفضيؿ النشاط غير الرسمي

   يشير بعض المستجكبيف إلى دكر الكازع الديني كالمبادئ ك أخالقيات العمؿ ككذلؾ دكر المسؤكؿ األكؿ في
  . الفساد اإلدارم داخؿ المؤسسةاإلدارة في الحد مف 

عرض ومناقشة نتائج السؤال الخامس :      الفرع الخامس

ماذا تقكلكف عف أىمية دراسة تكاليؼ كعكائد المشركع عمى قرار :" التالينحكطرح السؤاؿ الخامس عمى اؿ         
 إلى معرفة ىؿ أف أصحاب ء ىذا السؤاؿكييدؼ مف كرا "إنشاء مؤسسات صغيرة كالدخكؿ إلى السكؽ الرسمي؟

المؤسسات االقتصادية غير الرسمية لدييـ رشادة اقتصادية في قرار الدخكؿ أك البقاء في االقتصاد غير الرسمي أـ 
يباشركف في أنشطتيـ غير الرسمية بدكف دراسة العكائد المترتبة عف قرار عدـ الدخكؿ في النشاط الرسمي؟ كفي ىذا 

 :اإلطار كاف ىناؾ 

 بالغ األىمية ا أمر عكائد كتكاليؼ النشاط أيا كاف نكعو رسميا أك غير رسمي يعدإجماع كمي عمى أف دراسة 
التي يراىا   لكف حسب رأم أحد المستجكبيف فإف التكاليؼ،في أم مشركع قبؿ الدخكؿ إلى أم نشاط

 تجعؿ منو (مختمؼ الضرائب كالرسـك كااللتزامات إتجاه البنكؾ) في االقتصاد الرسمي كأىميا المقاكؿ
يفضؿ المخاطرة المكجكدة في االقتصاد غير الرسمي عمى االستمرار في دفع ىذه التكاليؼ التي تقمؿ مف 
أرباحو كما أف الميؿ إلى كؿ ماىك ممارسات غير رسمية كالربح السريع ىك ما يغمب عمى ذىنية الشباب 

 .حاممي المشاريع كليس االستثمار في حذ ذاتو
  ـعوارمتكاليؼ مشعف  أدنى فكرة في الكالية ال يممككف المستجكبيف أف معظـ الشباب المقاكؿ يؤكد بعض 

  . منياكالعكائد التي يمكف أف جنييا

عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس :     الفرع السادس

ماىي الطريقة التي تقترحكنيا :" اآلتيتمت صياغة السؤاؿ السادس مف دليؿ المقابمة عمى النحك             
 معرفة ىكىدؼ مف طرح ىذا السؤاؿ  كاؿلضماف اندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي؟

أف تككف داعمة  الحمكؿ نحك االندماج مف كجية نظر الجيات الرسمية التي تمثؿ الييئات اإلدارية التي يفترض
 . اقتصادية جديدةلممبادرات الرامية إلى إنشاء مؤسسات
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 احتراـ االقتصاد الرسمي كفي إطار بأىمية العمؿ في الجيات الرسميةصحاب أكجكد درجة عالية مف الكعي لدل 
:  بػػػالقكانيف المنظمة لمنشاط الصناعي كىذا المستكل مف الكعي اليككف إال

 االقتصادييف تكعكية لممتعاممي  ك حمالت تحسيسية  .
  االقتصاد الرسميطر تحفيزية منيا جبائية ك شبو جبائية لكؿ مؤسسة تستثمر في أكضع .
 بما يعرؼ بػػالمناكلة   الرسمية خمؽ تكامؿ صناعي بيف المؤسسات sous-traitance. 
  جراءات ردعية لكؿ المخالفيف كقيكد عمى كؿ نشاط غير رسمي مما يشجع أصحاب المشاريع لمعمؿ إكضع

 .االقتصاد الرسميفي 
. إتفؽ المستجكبكف عمى أىمية تعميـ حرية الكصكؿ إلى المعمكمات بشتى أنكاعيا كشرط أساسي لالندماج         

  ،لممقاكليف كأىمية نشر المعمكمات كدكر الرقمنة في ىذا المجاؿ كسد الثغرة التكاصمية كتحسيف صكرة اإلدارة 
في سياؽ كتمت اإلشارة إلى أىمية تغيير الذىنيات ك بناء ثقافة جديدة تعكض ذىنية عدـ حب العمؿ كالكسؿ 

، القصكركالتي تخمؽ العجز السعي لزيادة أعداد المؤسسات المصغرة كالتي تقكـ عمييا عممية التنمية ىذه الثقافة 
 كتدابير  كبرامج تحسيسيةمالية ليس في الدكلة  ألنيا قامت بما عمييا مف دعـ كتحفيزات كما أف كجو القصكر

 .مرافقة

كاف التركيز عمى دكر االستقباؿ كالتكجيو في اإلدارت العمكمية بحيث يجب أف يككف ىناؾ أشخاص        
مككنييف يشغمكف ىذه المناصب كفي نفس الكقت يعرفكف كيفية التركيج لمنتجات اإلدارات العمكمية خاصة تمؾ 

. الداعمة إلنشاء مؤسسات صغيرة

 NVivo v10كلمتعمؽ أكثر في التحميؿ الكيفي يأتي فيما يمي تحميؿ نتائج المقابالت باستخداـ برنامج 

التحميل الكيفي والتركيبي لنتائج المقابالت  :المطمب الثاني
،  تمثؿ Noeuds عممية الربط بيف مختمؼ البيانات أك الممفات الكيفية في ُعَقد  NVivo V10برنامج يتيح     

أسئمة أك مؤشرات تريد الباحثة تقييميا أك تفسيرىا أك شرحيا لمكصكؿ إلى حقائؽ معينة، كىذا ما يعرؼ بالتحميؿ 
. الكيفي كسيتـ إسقاط ىذا البرنامج عمى نتائج المقابالت التي عرضت سابقا

 مقاربات التحميل الكيفي و التركيبي لممقابالت :الفرع األول

المقاربة : تكجد أربع مقاربات أساسية يمجأ إلييا في تحميؿ النص أك ما يسمى بالتحميؿ الكيفي، تتمثؿ في           
 . كالمقاربة المغكية كالخرائط المعرفية كالمقاربة المكضكعية المعجمية
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I. ىدفيا كصؼ ما نتحدث بو، حيث تستند إلى اإلحصاء الترددم أم تكرار أثر المفردات : المقاربة المعجمية
 .كالتشابو بيف الكممات المستخدمة

II. كتسمح بإدراؾ مستكييف مختمفيف لمخطاب، ليس فقط  كىي تصؼ كيفية التحدث،: المغوية المقاربة
 .التصنيؼ كالترتيب النحكم، كلكف مطابقة الدالالت بطريقة عممية أم البحث عف الكيؼ كمع أم أثر

III. رسـ بياني لألفكار كالعالقات بيف )ىيكمة فكرة معينة كىي تمثيؿ مادم رسكمي  ىدفيا: الخرائط المعرفية
 .لمتصكرات العقمية لمكضكع كاحد أك عدة مكاضيع في زمف محدد (األفكار

IV. القياـ أجؿ كمف بجزء، االكثيقة جزء قراءة عمى تعتمد حيث المحتكل، رتفسي  ىدفيا:المقاربة الموضوعية 
 .فحكاىا كتفسير فيميا يمكف فئات إلى المحتكل بترميز نقكـ بذلؾ

 فيك المقابالت، لنتائج الكيفي التحميؿ في مختمفة مقاربات أك خيارات استخداـ NVivo v10برنامج  كيتيح         
 كما أنو يمكِّف ،(المقاربة المعجمية( حدة عمى مقابمة كؿ في المستخدمة المفردات جميعؿ اتكرار أك إحصاءات يعطي

، كيمكف كذلؾ مف (المقاربة المغكية)مف ربط مقابمتيف مختمفتيف كدالالت ألفاظيا كحساب معامؿ االرتباط بينيا 
، كما (الخرائط المعرفية)استخراج خرائط أك رسـك بيانية، تربط تصكرات  مختمفة في مقابالت مختمفة بمصطمح كاحد

 .(المقاربة المكضكعية)كاستخراج معطيات حكليا  (فئات أك أسئمة)كيتيح تفصيؿ المقابالت في عقد 
  NVivo v10إدراجها ضمن برنامج  و ترميز البيانات الكيفية  :الفرع الثاني

 تـ االستناد إلى ثالث مراحؿ رئيسية لترميز نتائج المقابالت التي أجريت عمى مستكل جيات رسمية            
بالمشاريع  عالقة بتطكير القطاع الصناعي ك عديدة ليا عالقة بإنشاء المؤسسات المصغرة كالصغيرة كليا

:  كذلؾ كما يميNVivo v10االستثمارية كاالبتكارات، ضمف برنامج 
I.  إلى المغة اإلنجميزية، بسبب أف برنامج الثمانيةتمت ترجمة كؿ المقابالت NVivo V10 يتعامؿ بمركنة 

أكبر مع المغات األجنبية خاصة كأنيا أحد لغات تشغيؿ البرنامج، مع العمـ أنو يتيح استخداـ المغة العربية 
 .لكنو ال يعطينا نفس دقة نتائج المغة اإلنجميزية

II. ضمف البرنامج في صيغة ككرد (08)في المرحمة الثانية تـ إدراج المقابالت السبعة(Word)  كممفات
 .NVivo v10 خارجية، لتصبح ممفات داخمية ضمف برنامج

III. في المرحمة الثالثة تـ تشكيؿ العقدةNoeuds  كالتي تقسـ المقابالت إلى أجزاء، أيف تـ االعتماد عمى 
األسئمة الستة لدليؿ المقابمة فشكؿ كؿ منيا عقدة كاحدة، ك تـ تحميؿ اإلجابات لمختمؼ المقابالت في 

 . التي تنتمي إلييا (السؤاؿ)العقد
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استخراج نتائج الدراسة الكيفية وتحميمها :الفرع الثالث
: المتعمقة بالنتائج الكيفية لممقابالت النتائج التاليةNVivo v10بينت مخرجات برنامج              

I. تكرار  المعبر عفالمستجكبكف ندرج في الجدكؿ المكالي ما تحدث عنو لكصؼ: نتائج المقاربة المعجمية 
 المؤسسات االقتصادية اندماج بآلياتالمصطمحات األساسية في المقابالت الثمانية كممؼ كاحد، كالتي تعمقت 

النمك، قكة الممثؿ )االقتصاد الرسميمزايا ك (كالمتمثمة حقكؽ الممكية، أداة العكائد كالتكاليؼ، كالفساد)غير الرسمية 
-5 كبيانيا في الجدكؿ ككذا تردد المصطمحات المتماثمة مف حيث المعنى ( القانكف، التغطية االجتماعية، المرافقة

 . المكالي1
تردد المصطمحات األساسية في الدراسة : 1-5جدول 

التكرارات التردد المصطمحات والمصطمحات المماثمة الرقم 
نشاط صناعي غير رسمي،اقتصاد غير رسمي ،االقتصاد المكازم، تعامالت  01

حامؿ مشركع غير رسمي،أنشطة غير .غير مفكترة، ممارسات غير رسمية
. رسمية

1+12+2+1+2+1+2 21 

 2 1+1منافسة غير مشركعة، متحايؿ  02
 4 1+1+1+1اندماج،لمكلكج،الدخكؿ،االندماج  03
 8 2+2+4تسجيؿ، التسجيؿ، السجؿ،  04
 6 1+2+3حماية ،دعـ ،تكفؿ  05
 4 1+3،حؽ،حقكؽ  06
 12 1+1+1+1+1+1+3+3تممؾ  ممكية،امتالؾ، ،االمتالؾ،أمالؾ، ،يممككف، حيازة، الممكية، 07
العقار، العقار الصناعي، أراضي امتياز،العقارية،العقار،أكعية عقارية، ،كعاء  08

عقارم،محؿ 
2+2+4+1+2+1+1+3 16 

 2 2مزايا،   09
 65 21+54الرسمي، الرسمية  10
 73 13+15+13+32المؤسسات، المشركع، المشاريع، المؤسسةػ   11
 55 16+29االقتصاد، السكؽ  12
1+1+1+1+12+12+13االجراءات، اإلدارةػ اإلدارية، بيركقراطية، مركزية، عكائؽ، صعكبات،تعقد  13

+1 
42 

االختراع، االختراعات،مخترعيف،المخترعيف،المبتكريف،مبتكرة  14
. مبدع، مبدعة،االبتكار،ابتكارات،المخترع إختراعو

13+2+1+6+4+1+1+1
+1+1+4+1 

36 

 7 1+1+1+4براءة اختراع ،شيادة، رخصة، عقد  15
 6 2+4سمككات ،السمككات  16
 15 1+1+1+4+1+1+5+1محسكبية، رشكة، ،مجاممة، ىدايا ،مزايا،اليدايا،الفساد  17
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 3 1+1+1مغامرة، مخاطرة،المخاطرة،  18
 4 1+3الغش،الطمع  19
جيؿ، خكؼ،جاىؿ بالقانكف،عدـ جرأة، خجمو، تخاؼ،عدـ دراية، خجؿ،  20

،عدـ ثقتو،اليعرفكف،عدـ جرأة،تخاؼ 2*ضعؼ شخصية،عدـ ثقة
1+1+1+1+1+1+1+1+
1+2+1+1+1+1 

15 

 2 1+1ضياع، تغريـ  21
 8 1+1+2+2+1+1متابعات، المتابعات، غمؽ، غرامات، الغرامات، عقكبات،   22
 6 1+1+2+1+1ىركب، تيرب،التيرب ،يتيربكف،عدـ دفع  23
 9 1+4+4أفكار، فكرة،افكارىـ،األفكار،  24
 10 2+3+5ذىنية،تقافة،عقمية، ،  25
 7 2+5الضرائب، الرسـك  26
 2 1+1الزمف، الكقت  27
 5 1+2+1+1التكمفة،التكاليؼ،االلتزامات ،ينفقكف  28
 7 2+3+1+1عكائد،ارباحو،الربح،الفائدة،  29
 3 1+2تمكيؿ،مكافئآت مالية  30
 4 1+1+2،أخالقيات ئالكازع الديني،المباد 31
 10 2+3+1+4المعمكمات،إعالمي،المعمكمات،المعمكمة،اإلعالـ  32
 4 1+1+2النمك،قيمة مضافة،زيادة الدخؿ،  33
 473 473المجمكع  

 .NVivo v10مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات : المصدر
 يتضح أف إجابة مسؤكلي الجيات الرسمية التي 1-5 بناء عمى تردد المصطمحات المكضح في الجدكؿ        

أختارتيا الباحثة لتمثؿ كجية نظر المؤسسات الرسمية في قضية االندماج في االقتصاد الرسمي كطرؼ مساعد 
كانت عمى حسب مجاؿ تخصص كؿ مسؤكؿ ككجية نظر إدارتو في قضية االندماج لتي في عممية التحميؿ كا

 عبارة تمثؿ إجابات كؿ المقابالت مدرجة في ممؼ كاحد ، 3212كأصحاب الكحدات غير الرسمية فمف أصؿ
 مصطمح لو صمة كثيقة بمكضكع 470تشمؿ حركؼ الربط كمصطمحات ليس ليا عالقة بالدراسة تـ ذكر 

،  %14.63الدراسة  أم بنسبة 
   إف تردد المصطمحات دكف الرجكع إلى إجابات دليؿ المقابالت يقكدنا إلى نتيجة مفادىا أف تكمـ        
 فمف جية يقركف بكجكده ،االقتصاد غير الرسمي عمكما بطريقة محتشمة  الجيات الرسمية المختارة عفكاؿكمسؤ

لكف ال يحبكف التحدث عنو بدليؿ تردد المصطمحات التي ليا عالقة بالرسمية أكثر مف تمؾ المتعمقة باالقتصاد 
 مرة،  أـ مصطمح 28غير الرسمي  فقد تردد مصطمح الممكية كما شابييا مف مصطمحات العقار كالحيازة بػ 

مرة ك 42 مرة أما اإلجراءات فترددت 55 مرة ، االقتصاد 65مرة ، كمصطمح الرسمي 73: المؤسسات فتردد
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مرة ، كىذا يدؿ عمى أىميتو ىذه المصطمحات لدل 43مرة ك التكاليؼ كما شابييا تردد36مصطمح اختراعات 
مرة ، كمصطمح 15 مرة  كالرشكة فتردد ب21ىذه الجيات أما مصطمح االقتصاد غير الرسمي فقد تردد 

كىذا أىـ ما يقاؿ عف المتغير .مرات 4مرات، ك النمك تردد 7مرة أما العكائد تكررت 43التكاليؼ كما رادفيا تردد
(  النشاطتكاليؼ ك الممكية، الرشكة، عكائد)التابع كىك االندماج في االقتصاد الرسمي كالمتغير المستقؿ كالممثؿ 

II. كيؼ تحدث المستجكبكف أك قياس تماثؿ المصطمحات المستخدمة في  لكصؼ: نتائج المقاربات المغوية
 .اإلجابة عمى أسئمة المقابمة، سنعرض في الجدكؿ المكالي معامالت قياس التشابو النصي

معامل قياس التشابو النصي : 2-5جدول
معامل المصدر الثاني المصدر األول 

االرتباط 
 بيرسون

Pearson 

معامل 
جاكارد

(Jaccard) 

معامل 
 صورنسون

(Sorensen )

 0,385144 0,238501 0,701382 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارممقابمة مديرية الصناعة  
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية الصناعة  

 كالمتكسطة
0,699832 0,253119 0,403983 

مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية الصناعة  
 كالمتكسطة 

0,691928 0,266294 0,420588 

 0,382315 0,236334 0,689782 مقابمة مديرية التجارة مقابمة مديرية الصناعة  
 0,396648 0,247387 0,663053 مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية مقابمة مديرية  

 0,405253 0,254118 0,544235 مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة مقابمة مديرية الصناعة  
 0,339833 0,204698 0,541397 مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية الصناعيةمقابمة مديرية  

مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة

0,767018 0,318271 0,482861 

المؤسسات  مقابمة محضنة
الصغيرة كالمتكسطة  

 0,390773 0,242833 0,694492 مقابمة مديرية التجارة 

مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  

 0,403509 0,252747 0,676088 مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية 

مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  

 0,43513 0,278061 0,640633 مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 

مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة 

 0,397122 0,247756 0,627378 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم 

مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  

 0,364431 0,222816 0,593244 مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية الصناعية
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مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكالية بسكرة 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة

0,692472 0,240351 0,387553 

مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكالية بسكرة 

 0,382924 0,2368 0,662863 مقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة

مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكالية بسكرة 

 0,385773 0,238983 0,623716 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة

مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكالية بسكرة 

مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة

0,613756 0,266509 0,420857 

مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكالية بسكرة 

 0,354571 0,215488 0,532817 مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية الصناعية

مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة

0,606076 0,22031 0,361072 

مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 

مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة

0,556857 0,259346 0,411874 

مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 

 0,321965 0,19187 0,547288 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة

مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 

 0,340645 0,205288 0,519314 مقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة 
 كالمتكسطة بسكرة

0,683588 0,237785 0,384211 

 0,346939 0,224066 0,63393 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرةمقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة مقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة 

 بسكرة
0,565971 0,224066 0,366102 

مقابمة المركز الكطني لمسجؿ 
التجارم بسكرة 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة

0,710968 0,248696 0,398329 

مقابمة المركز الكطني لمسجؿ 
التجارم بسكرة 

مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة

0,482206 0,245455 0,394161 

مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف 
 عف البطالة بسكرة

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة بسكرة

0,672472 0,278049 0,435115 

. NVivo v10من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات : المصدر

 الثمانية، المقابالت بيف كارد النصي بالتشابو عمميا يعرؼ ما أك التقاطع أف أعاله 2-5الجدكؿ مف      يالحظ
النيائية  النتيجة تبقى منيا، كؿ حساب طريقة الثالثة الختالؼ قياسو معامالت نتيجة اختالؼ مف كعمى الرغـ

مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  بيف كارد األكبر النصي التشابو أف نجد أكلى جية فمف .ةكاحد
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كمقابمة المركز الكطني لمسجؿ  كأكبر قيمة 0.76كمركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمعامؿ تشابو بمغ
 . 0.71التجارم كمركز تسييؿ المؤسسات بمعامؿ تشابو ال يقؿ عف 

معامؿ بيرسكف الذم يبقى أقكل  إلى بالنظر انية ال تتشابو خاصةـالث المقابالت في األجكبة أف نجد العمكـ كعمى
المعامالت التي عبرت عف مدل االرتباط بيف إجابات المقابالت كالتي كانت أكبرىا كمعامؿ سكرنسكف  بارتباط أقؿ 

أما معامؿ جاكارد فيك عمكما أقؿ مف المعامميف .  كالمذاف يعتمداف في حسابيما عمى تردد المصطمحات0.19بمغ  
السابقيف ألنو يحسب بتقسيـ المقابالت إلى مجمكعات مختمفة تتككف مف مصطمحات مماثمة، كيربط كؿ مجمكعة 

. لمقابمتيف مختمفتيف عمى حدل كبالتالي اختالؼ طريقة اإلجابة  تؤثر عمى نقص ىذا المعامؿ 
الذم يبرز التشابو النصي بيف المقابالت حسب 1-5أما عف التشابو النصي في اإلجابة كطريقتيا فيكضحو شكؿ 

 .NVivo v10برنامج 
التشابو النصي بين أجوبة المقابالت : 1-5:الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 NVivo v10من إعداد الباحثة باستخدام مخرجات : المصدر

 في إجابات المقابالت الثمانية منيا إجابة مدير مديرية ايالحظ أف ىناؾ تشابو 1-5كمف الشكؿ          
. الصناعة مع مدير مركز تسييؿ المؤسسات كمدير محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

III. نكرد فيما يأتي ،بيدؼ ىيكمة التصكرات العقمية كاإلجابة عمى أسئمة المقابمة :نتائج مقاربة الخرائط المعرفية 
اإلندماج، الممكية، االقتصاد غير : الرسـك التكضيحية التي تربط المصطمحات األساسية لمدراسة خاصة

الرسمي، الفساد، الرشكة، براءة االختراع، 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 

 .مقابمة مديرية الصناعة لكالية بسكرة
مقابمة مديرية التجارة بسكرة 

مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة  

 
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية بسكرة 

مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بسكرة 
 مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية

مقابمة محضنة 
المؤسسات الصغيرة 

 كالمتكسطة لكالية بسكرة

مقابمة مركز تسييؿ 
المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة لكالية بسكرة

مقابمة الصندكؽ الكطني 
لمتأميف عف البطالة 

 بسكرة
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الخارطة المعرفية لمصطمح ممكية 2-5كل ش

 
 NVivo v10مخرجات من إعداد الباحثة باالعتماد عمى :المصدر

 الذم يبيف ترابط العبارات في الخارطة المعرفية لمصطمح الممكية أف مزاكلة 2-5         يالحظ مف  الشكؿ 
كؿ األنشطة االقتصادية كاالستثمارات تتـ في المباني كالعقارات كبالتالي فإتاحة تيسير عممية نقؿ الممكية يساىـ 

 ا كبيرا كمف جية ثانية فإف لحقكؽ الممكية  الرسمية دكر،في زيادة فرص االستثمار كبالتالي النمك ىذا مف جية
 لمتطكر كالنمك،  احافزتخمؽ عمى إنشاء المؤسسات لالندماج في اإلطار الرسمي كبالتالي   في التحفيزاكمحكرم

 األثر المباشر لحماية حقكؽ الممكية عمى النمك مف خالؿ االستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم قكىذا ما يظير
لمممكية مشكال في االبتكارات التي غالبا ما  بإعتباره أحد عناصر اإلنتاج، كىنا يظير البعد االقتصادم الثاني

تكلد لدل المؤسسات المصغرة  التي تنشط في اإلطار غير الرسمي عف طريؽ منتجات كأساليب تصنيع جديدة، 
أف معظـ المبتكرات تأتي مف شركات صغيرة كغالبا "  في(1911)كىذا ما أشار إليو شكمبيتر كمنذ مدة طكيمة 

، كمف جية ثانية الناشطكف في االقتصاد غير "سماه الدفؽ الدائرم  لمنشاط االقتصادم فنية تنشط خارج ما
مف  "(2002)ككريا .الرسمي لدييـ قكانينيـ الخاصة فيما يتعمؽ بحماية الممكية كىذا ما أشار إليو كارلكس ـ

".  خالؿ كجكد أعداد كبيرة مف الحقكؽ غير الرسمية كالتي ال تكجد في أم نص قانكني يجب االنتباه إلييا
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 NVivo v10مخرجات :المصدر

 كمف منطمؽ أف حؽ الممكية يحمي صاحبو كيدعـ إيراداتو مف خالؿ إمكانية بيعو في 3-5مف الشكؿ رقـ 
شجع عمى م كبالتاليعتباره سمعة عامة إتـ ما عتباره سمعة خاصة كيدعـ اإليرادات العامة في حاؿ إحاؿ ما تـ 

 يعتبر القانكف المنظـ لبراءات االختراع في الجزائر كعميواإلنفاؽ عمى البحث ك التطكير كتقديـ منتجات جديدة 
مف األنظمة المفتكحة كعمى ىذا األساس فإف تجسيد براءات االختراع عمى أرض الكاقع مرتبط بدرجة النمك كفي 

أف حقكؽ الممكية تمعب دكرا في االبتكارات التطكيعية كليست االبتكارات األصيمة  "R.Evenson"ىذا السياؽ يؤكد 
الكبرل، كأف ذلؾ ال يعني أف براءة االختراع قد تحفز البحث كالتطكير إال إذا تـ تكفير الشركط المؤىمة لذلؾ 

كىنا يككف نظاـ حقكؽ الممكية غير محفز لالبتكار المحمي إال إذا تكفرت لمدكؿ بنية أساسية كعممية ذات حجـ 
. ،  فيي مرتبطة بدرجة كبيرة بالنمك1"معقكؿ

الخارطة المعرفية لمصطمح الفساد 4-5شكل 

            
      

 NVivo v10مخرجات :المصدر

 أف الفساد بمختمؼ أشكالو كظكاىره  يخمؽ ، يالحظ مف ترابط عبارات مصطمح الفساد4-5مف الشكؿ      
لى ىركب أصحاب األفكار كالمؤسسات مف اإلدارات لمكاصمة  جكا في الكسط اإلدارم يفضي إلى تفشيو كا 

فالفساد عائؽ أساسي أماـ عممية التنمية التي تتمحكر حكؿ فكرة االندماج ألنو يرفع  .إجراءات إنشاء مؤسساتيـ

                                                           
1
 R.Evenson: Intellectual Property Rights; R&D,Op,Cit, p.102. 

 

 الخارطة المعرف لمصطمح براءة واختراع: 3-5شكل 
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مف تكاليؼ ممارسة النشاط، ألنو يمثؿ ضريبة مخفية في كجو مف يكد االندماج في القطاع الخاص، كيؤدم 
.  إلىدار المكارد كالميارات الضركرية لالستثمار

 كفي المقابؿ فإنو في ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ تنفر المؤسسات مف المناخ الذم تككف فيو حقكؽ 
الممكية غير محمية لذلؾ فإقامة نظاـ لمممكية محمي مف خالؿ سف القكانيف كالتشريعات تككف ممزمة كقكية 

بحيث تحمي أصحابيا كخاصة المخترعيف،  
 الخارطة المعرفية لمصطمح رشوة 5-5شكل

 
 NVivo v10مخرجات :المصدر

 الذم يكضح الخارطة المعرفية لمصطمح الرشكة يظير أف انتشار بعض السمككيات 5-5      مف الشكؿ 
كطمب اليدايا أك المجامالت مف طرؼ المكظفيف العمكمييف يمعب دكرا كبيرا في الحد مف مكاصمة إجراءات 
إنشاء المؤسسة كيعيؽ مف الرغبة  في ذلؾ، كما أف ألصحاب المؤسسات اإلستعداد المسبؽ لدفع الرشكة 

 Danielيقترح  اإلطار ىذا كفي عمييا كبالتالي فيـ يشجعكف اإلدارات كالمكظفيف العمكمييف
Kaufman(1998) أف مف بيف طرؽ مكاجية الرشكة كالتي تعتبر األكثر جذبا ىي إعادة النظر في أجكر 

، خاصة كأف ظركفيـ قد تشجعيـ عمى طمبيا، "   مف مجمكع اآلراء %82مكظفي القطاع العاـ بنسبة 
كىنا قكة القانكف كاحترامو يعتبراف عامميف أساسيف في احتراـ الممكيات كىذا مصدره الكازع الديني كالمبادئ 

مف خالؿ تعريؼ الحقكؽ األساسية كاحتراميا كالتي تعد األصؿ في كجكد الممكية يأتي .  كأخالقيات العمؿ
القانكف ليحمي ىذه الممكية كيفرض احتراميا، مف خالؿ الحدكد التي يضعيا لكؿ مالؾ لتعطيو حؽ التحرؾ 

.  دكف مشاكؿ قانكنية أك مجتمعية
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الخارطة المعرفية لمصطمح النمو  6-5                      شكل 

 
 NVivo v10مخرجات :المصدر

 
االقتصاد كأف  يمكف القكؿ أف أساس النمك االقتصادم مرتبط بدرجة تجسيد االختراعات 6-5مف الشكؿ      

 سمبا عمى النمك االقتصادم مف خالؿ التيرب الضريبي  كما أف قابمية المؤسسات الصناعية  يؤثرغير الرسمي
فال يمكف أف تجسد اختراعات كخمؽ . لتجسيد براءات االختراع عمى أرض الكاقع يمعب دكر في النمك االقتصادم

الثركة  في بيئة فاسدة كغير محمية بقكة القانكف كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ ك الممكيات يقؿ الحافز إلى 
  في دراستو الميدانية التي أجراىا في Froncois Joseph Carbalاالستثمارات كبالتالي يقؿ النمك كأشار 

" .  مف معدؿ النمك%2.6ػػ بفعؿ الفساد تسبب ضياع ب%10أف ثغرة بقيمة 2013السنغاؿ سنة 
IV. يأتي فيما يمي تفصيؿ لنتائج المقابالت الثمانية كلكؿ سؤاؿ عمى حدة بيدؼ تفسير  :المقاربة الموضوعية

محتكاىا كعرض نسبة التغطية إلجابة كؿ سؤاؿ لكؿ مقابمة، لمعرفة ما ىك السؤاؿ الذم أحيط بعناية أكثر مف 
 . الذم يكضح نسبة تغطية أسئمة المقابالت8-5 كما يينو الشكؿ قبؿ المستجكبيف كما ىك محتكاه
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نسبة التغطية ألسئمة المقابالت : 7-5شكل 

  

  

 
 

7,44

6,97

9,67

6,97

7,44

11,62

0 5 10 15

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

 …السؤال 

 …السؤال 

نتائج مقابمة الصندوق الوطني لمتأمين عن 
 -بسكرة-البطالة

16,69

20,38

11,77

9,84

3,69

18,62

0 5 10 15 20 25

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

نتائج مقابمة مديرية التجارة لوالية بسكرة

%

23,67

6,63

24,55

4,86

4,86

11,28

0 10 20 30

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

الوطنية لحماية الثروة  المنظمةنتائج مقابمة 
-بسكرة-الفكرية 

11,84

25,24

10,09

6,01

7,96

18,05

0 5 10 15 20 25 30

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

مقابمة المعهد الجزائري لمممكية الصناعية 

48,19

5,88

0

10,43

10,81

4,36

0 20 40 60

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

-بسكرة-نتائج مقابمة المركز الوطني لمسجل التجاري

CNRC

13,51

7,92

29,83

10,25

3,26

9,79

0 10 20 30 40

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

السؤال السادس

نتائج مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
-بسكرة-

PME



 الفرضيات الميداني لمدراسة واختبار اإلطار======================مسالفصل الخا

 

238 
 

 

 

 
 

 .NVivo v10مف إعداد الباحثة باستخداـ مخرجات برنامج : المصدر

ككؿ  الكاحد الممؼ أحرؼ عدد / معيف سؤاؿ عمى اإلجابة أحرؼ عدد :أم الكاحد الممؼ إلى العقدة عمى اإلجابة نسبة تمثؿ :التغطية نسبة
. مضركبة في مئة

 أف نسبة تغطية مقابمة مديرية التجارة لكالية بسكرة جاءت في المقاـ األكؿ بحيث بمغت 7-5يالحظ مف الشكؿ      
م السؤاؿ ظ أيف أكلى اىتماـ لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كالسادس مف أسئمة المقابمة لكف ح%80.99نسبة التغطية 

 بالنسبة ا الذم أشار فيو أف ممكية العقار ال تشكؿ عائؽ %20.38: ػالثاني مف المقابمة بنسبة تغطية أكبر قدرت ب
لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية لمدخكؿ لالقتصاد الرسمي، بدليؿ استحداث الدكلة لعدة صيغ لحيازة الكعاء 

العقارم لكؿ مف يرغب في االستثمار، كما أف مف يتحجج بطكؿ اإلجراءات المتعمقة بالحصكؿ عمى عقار كعائؽ 
. لمدخكؿ لالقتصاد الرسمي ىـ أشخاص ال يرغبكف بالعمؿ كاالستثمار كال يممككف اإلرادة الحقيقة لذلؾ

المركز الكطني لمسجؿ التجارم لكالية بسكرة كمقابمة المدير العاـ لممعيد الجزائرم  كتأتي في المقاـ الثاني تغطية
 عمى التكالي حيث جاءت تغطية المركز % 79.19 ك %79.67:  بػلمممكية الصناعية بنسبة متقاربة  قدرت

 ليا تأثير عمى ة أيف أكد عمى أف األنشطة غير الرسمي%48.19لمسؤاؿ األكؿ بنسبةتجارم الكطني لمسجؿ اؿ
الخكؼ مف  جيؿ الناس بالقكانيف ك االقتصاد الكطني مف ناحية التيرب الضريبي إلى جانب ضياع الحقكؽ، كأف

نكع  : اف نكع (ر.غ.ؽ)كأف الناشطيف في  اإلدارة كالخكؼ مف دفع الضرائب يجعؿ الناس تفضؿ عدـ التسجيؿ
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 الفرضيات الميداني لمدراسة واختبار اإلطار======================مسالفصل الخا

 

239 
 

 يفتح بابا كبيرا لممخاطرة كالتعرض (ر.غ.ؽ)ختيار إنكع جاىؿ بالقانكف كأف عمى ىذه الفئة أف تعي أف  متحايؿ ك
أما . إلى جانب أنو سيحـر نفسو كأفراد عائمتو مف مزايا كالتغطية االجتماعية لممتابعات كغمؽ المحؿ ك لمغرامات،

 أشار %25.24مدير المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية الذم فصؿ في إجابة السؤاؿ الثاني بنسبة تغطية قدرت بػ
إلى أف إنشاء مؤسسة يرتبط أساسا بالعقار كبإجراءات إدارية أخرل قد تعيؽ في بعض األحياف إنشاء المشركع 

نو فعال يمجأ العديد مف المستثمريف إلى مباشرة النشاط مف خالؿ البحث أاالستثمارم ك في ىذه الحالة يمكف القكؿ 
. عف طرؽ سيمة ك سريعة

  إذ فصؿ %77.99أما تغطية مديرية الصناعة لكالية بسكرة فقد احتمت المرتبة الرابعة بنسبة تغطية قدرت ب 
ف ظركؼ االقتصاد الجزائرم جعمت مف إ بالقكؿ %23.16في اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ الذم بمغت نسبة تغطيتو 

 كاتفؽ مع إجابة المعيد الجزائر لمممكية الصناعية في أف نقص المعمكمات لدل (ر.غ.ؽ)الدكلة تتغاضى عف كجكد 
إلى جانب . (ر.غ.ؽ) في التكجو ا كخجمو مف التقرب منيا كعدـ ثقتو فييا ، ىما مف ساىـ المقاكؿ عف اإلدارة

كما أسيمت ذىنية المقاكليف في عزكفيـ عف . غياب التكاصؿ ما أكجد عدـ كصكؿ المعمكمة اإلدارية ألصحابيا
  .  كتفضيميـ البقاء في االقتصاد غير الرسميالتكجو لمرسمية

 تمتيا إجابة مدير %75.85أما إجابة أميف عاـ المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية كانت بتغطية قدرت بػ     
لسؤاؿ الثالث بنسبة تغطية ا فع  كتركز جكابيما%74.56محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بنسبة 

  كىي تشبو إجابة مدير التجارة لمكالية حيث ركز عمى أف أجيزة الدكلة قامت بما عمييا  %29.83 ك 24.55%
 اممكف أفكارحمف تسييالت كأعطت األكلكية لممبتكريف إال أف ذىنية المقاكؿ الجزائرم ذىنية تجارية ، كقمة فقط مف م

تفؽ اك .حقيقية كيرغبكف بتجسيدىا، كما أشار إلى عدـ كجكد عنصر الشغؼ كحب العمؿ لدل فئة المقاكليف الشباب 
أف القركض الربكية ىي مف تجعؿ المخترعيف  في في إجابتو مع أميف عاـ المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية

في االقتصاد غير الرسمي كالرسمي ال يقكمكف بتجسيد اختراعاتيـ إلى جانب بعض اإلجراءات البيركقراطية التي 
كأكد عمى عنصر جيؿ بعض المخترعيف بكيفية كطريقة . عممية تسجيؿ المخترع لبراءة اختراعومف تصعب نكعا ما 

. التسجيؿ

بمغت كعف مقابمة مدير مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لكالية بسكرة كالتي تأتي بنسبة تغطية      
 كتغطية مدير الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة التي . محتمة المركز السابع في نسب التغطية68.71%

 ، حيث تـ التفصيؿ في إجابة السؤاؿ السادس %50.11ػاحتمت المرتبة األخيرة بنسبة تغطية لإلجابة قدرت ب
 كتتشارؾ اإلجابة مع إجابات مدير المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية كمديرية التجارة %11.62 ك %19.20ب
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مف ناحية االتفاؽ عمى أىمية نشر المعمكمة كفتح باب الحكار كتحسيف صكرة اإلدارة لدل أصحاب المؤسسات 
كالتكاصؿ المستمر معيـ الى جانب أىمية التركيج الجيد لمخدمات اإلدارات العمكمية كمقترحات يركنيا مالئمة 

. لالندماج في االقتصاد الرسمي

:       ككنتيجة لعرض تحميؿ نتائج المقابالت يمكف القكؿ 

I. ف المسؤلكف عف الجيات الثمانية التي تمت مقابمتيا، قد أبدكا اىتماما باإلجابة عف أسئمة المقابمة الستة إ
ا يدؿ في نظر الباحثة عمى أىمية المكضكع ـكتجسد ذلؾ مف خالؿ نسب تغطية األسئمة المرتفعة ـ

يا بأكبر نسب تغطية مف ضمف أسئمة المقابالت الثمانية  ظكيالحظ أف السؤاؿ األكؿ كالسادس ح
II.  نظرة السمبية كالخاطئة اؿأف عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف االندماج في االقتصاد الرسمي راجع إلى

لى الجيؿ كالخكؼ كعدـ  ثقة في اإلدارت العمكمية كبكؿ اؿعف اإلدرات العمكمية، حسب أجكبة المقابالت كا 
ف مف أسباب العزكؼ كذلؾ طريقة تفكير الشاب المقاكؿ في نشاطو حيث اتفؽ إما تقدمو مف تسييالت ك

كعدـ الجدية في العمؿ أك ما " البزنسة"الجميع عمى أف ىناؾ ذىنية سائدة لدل أكساط المقاكليف ىي ذىنية 
 . أطمؽ عمييـ بالمتحايميف  إلى جانب كجكد فئة تجيؿ بالفعؿ القانكف

III.  إجراءات الحصكؿ عمى حقكؽ الممكية الرسمية ليست سببا رئيسيا في بقاء إلى أف ىناؾ إشارة صريحة
االقتصاد الرسمي ككف اإلجراءات أصبحت بسيطة كالدكلة كفرت كؿ  المؤسسات غير الرسمية في

الذم بدكره يحكم مخترعيف لكف معظميـ ال يعممكف . التسييالت لمحصكؿ عمى حؽ ممكية عقار أك براءة
 .كتبقى اختراعاتيـ غير مجسدة بسبب التمكيؿ المعتمد عمى الفكائد. بطرؽ التسجيؿ

IV.  الفساد ظاىرة مكجكدة لكف الفكرة المسبقة لدل صاحب المؤسسة عف اإلدارة ىك الذم يجعمو يبادر إلييا أكال
 .كليس المكظؼ العمكمي

V. بكؿ الكسائؿمقاكؿرة لؿا مف عكامؿ االندماج في االقتصاد الرسمي نشر المعمكمات كرقمنتيا كتقريب اإلد ، 
إلى جانب أىمية الكازع الديني ألف العمؿ في االقتصاد غير الرسمي يدخؿ في إطار ىضـ لحقكؽ الغير 

 .ككذا العمؿ بأخالقيات العمؿ بالنسبة لممكظؼ ككذا صاحب المؤسسة

 االقتصادية الكحداتكصمت إليو الباحثة مف نتائج فيما يخص كجية نظر األطراؼ الرسمية حكؿ  ىذا ما     
 الكحداتغير الرسمية مف خالؿ التقدير الكيفي، كلمعرفة  التقدير الكمي مف كجية نظر المعنييف باألمر كىـ 

االقتصادية غير الرسمية بمكضكع عدـ االندماج استعانت الباحثة بأداة االستبياف كبياف نتائجيا مف خالؿ 
. عرض نتائج دراسة االستبياف ثـ التحميؿ اإلحصائي باستخداـ الطرؽ اإلحصائية المالئمة لذلؾ
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عرض نتائج الدراسة الخاصة باالستبيان : المبحث الثاني

تـ تصميـ االستبياف كتحميؿ نتائجو مف خالؿ  مختمؼ فرضياتيا، عمى كاإلجابة الدراسة أىداؼ لتحقيؽ         
محكر آليات االندماج في  نتائج كالعامة بالكحدات االقتصادية غير الرسمية،  البيانات الكصفية محكر عرض نتائج

 بالتحميؿ اإلحصائي كالتركيبي لكؿ القياـمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي ثـ  محكر نتائج االقتصاد الرسمي،
 .ىذه النتائج

 العامة الوصفية بالبيانات المتعمقة النتائج عرض :المطمب األول
بالتحميؿ اإلحصائي  باإلضافة لتكصيفيا لخصائص العينة، الكصفية البيانات  مف الميـ أف يرتبط تحميؿ         

 اختمفت كمما اإلجابات مؼ االختالؼ سبب تفسير لمتمكف مف التحميؿ، في الدراسة كاستخداميا لمتغيرات التركيبيك
 .ىذه العينة خصائص

   الخاصة باألسرالعامة  الوصفية البيانات نتائج عرض:الفرع األول

التعرؼ عمى مختمؼ اإلجابات ىك التحميؿ اإلحصائي لفقرات االستبياف المختمفة   مف عممية        إف اليدؼ
.  كالكصكؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا مف الدراسة

I.  األسر محل االستقصاءخصائص: 
 :اختمفت خصائص األسر محؿ االستقصاء حسب الخصائص التالية    

   المكالي8-5 سيتـ عرض الدخؿ الشيرم  لمعينة المدركسة مف خالؿ الشكؿ:متوسط  الدخل الشهري  .1

 توزيع أفراد العينة حسب متوسط الدخل الشهري : (8-5 )الشكل رقم .

 
 .Spss v22 جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر 
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 قد حقؽ أعمى مستكل لو في الفئة محؿ الدراسة لألسر أف متكسط الدخؿ الشيرم 8-5         يالحظ مف الشكؿ
، تمتيا الفئة ذات الدخؿ مف أسرة 75 يقابؿأم ما % 35.71دج  بنسبة 40000أقؿ مف -دج20000مف

دج المرتبة الثالثة في 20000 ، كما احتمت الفئة أقؿ مف أسرة 60أم% 28.57دج بنسبة 80000-دج 40000
 أسرة 17 كافؽأم ما م% 8.1دج بنسبة 80000العينة المدركسة، أما آخر مرتبة فكانت لصالح الفئة األكثر مف 

 التصريح بالدخؿ غير فعمي أفكما . * أف الكحدات االقتصادية المستقصاة تقع في فئة الدخؿ المتكسطيمكف القكؿ
عمى دلؾ مف السؤاؿ عف مصدر تمكيؿ بحيث تـ االستدالؿ بالرغـ مف كضع مجاالت لتجنب التصريح الدقيؽ 

.  النشاط في االستبياف الذم كاف مف مدخرات شخصية كتأجير لعقار إف كاف مكجكد
  وطبيعة الممكيةتوزع أفراد العينة حسب نوع السكن .2
   المكالي 3-5 يكضحو الجدكؿ كمانوع السكن يتكزع أفراد العينة حسب      

  وممكية العقارنوع السكنتوزيع أفراد العينة حسب  : 3-5جدول

 .Spss v20 جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر 
 مف الكحدات االقتصادية غير الرسمية تقطف في %55.2تـ التكصؿ إلى أف ما نسبتو  3-5مف الجدكؿ         

 مسكف يقيـ فييا أصحاب 210مساكف فردية قد تككف مكاف لممارسة أنشطتيا غير الرسمية، كيالحظ أف مف أصؿ 
 مف العائالت %30.5 كما أف. %14.8 بنسبة  مسكف بعقد ممكية غير رسمي31األنشطة غير الرسمية ىناؾ 

                                                           
*
 . تقسيم الدخل حسب وجهة نظر الباحثة 

النسبة المئوية التكرار طبيعة ممكية السكن  النسبة المئوية التكرار  نوع السكن 

 %57.6 121 عقد ممكية رسمي %55.2 116 مسكن فردي

 %27.6 58 عقد عرفي %29.5 62 شقة

 %14.8 31 عقد ممكية غير رسمي  %15.2 32 آخر 
 %100 210المجموع  %100 210 المجموع

  التممك لعقارتوزع عينة الدراسة حسب
ممكية 

 عقار آخر
النسبة  التكرار 

 المئوية
النسبة  التكرار  نوع العقد 

 المئوية
قابمية 
 تأجيره

النسبة  التكرار 
 المئوية

 %40.63 26 نعـ %60.93 39 عقد رسمي %30.5 64 نعم
 %59.37 38 ال 39.06 25 عقد عرفي %69.5 146 ال

 %100 64المجموع  %100 64المجموع  %100 210 المجموع
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كما ، قكد عرفيةعب(  %39.6) ما يفكؽ ثمث ىذه العقارات  ل آخرتاتمؾ عقارالتي ضمت الكحدات غير الرسمية 
 مف العقارات المممككة بعقكد رسمية مؤجرة ألغراض تجارية كىنا نمحض الدخؿ الممكف أف يتأتى مف %40.63أف 

دج في 80000ىذا التأجير كالذم غالبا ال يككف مصرح بو كىذا ما دفع الباحثة إلى إضافة خانة الدخؿ األكثر مف 
. خانة التصريح بمتكسط الدخؿ 

  طمب خدمة الصيانة حسبالعينة توزيع  .3
:  التالي8-5لكحدات االقتصادية غير الرسمية مف خالؿ الشكؿ لعائالت ايمكف تكضيح طمب خدمة الصيانة      

توزيع أفراد العينة حسب طمب أعمال الصيانة : ( 9- 5 )الشكل رقم 

 
 

 v22 Spssجمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 

 تفضؿأصحاب الكحدات غير الرسمية أسر  أف .نتائج طمب خدمة الصيانة لمعينةالذم يكضح  9-5    مف الشكؿ 
ما بمساعدة كحدات غير رسمية اإنجاز أشغاؿ الصيانة لمنازليـ بمفرده   %37.62 ككاف ذلؾ بنفس النسبة أخرل كا 

تفضيؿ أشغاؿ الصيانة بطريقة غير رسمية عكضا عف استدعاء مؤسسات خاصة رسمية كىذا يمكف أف يفسر ب
لمصيانة كىذا منطقي حسب الباحثة ألنيـ ينشطكف في القطاع غير الرسمي الذم تنتشر فيو شبكة العالقات غير 

. الرسمية بشكؿ كاسع
 حسب التوجو االستهالكي توزع العائالت .4

 : التالي4-5دكؿ جحسب اؿالتي تضـ الكحدات غير الرسمية يمكف تكضيح التكجو االستيالكي لمعائالت       
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 أماكن  ونوع والغرض من اقتناء بعض المواد االستهالكيةتوزيع أفراد العينة حسب  : 4-5جدول 
 غرض تجاري  نوع المنتوجنوع السوق  المواد

محالت 
ومراكز 

سوق غير 
رسمي 

ال نعم معا مستورد محمي معا 

% % % % % % % % 
 93.3 6.7 68.1 11.9 20 49.5 11.4 39 مالبس

 90.5 7.1 56.2 26.2 17.6 24.3 11 64.8 أجهزة كهرومنزلية 
 91 6.7 64.8 17.1 18.1 46.2 12.4 41.4 مواد التنظيف والتجميل 

 92.8 7.1 47.6 41 11.4 30 12.4 57.6 قطع غيار 
 94.3 5.7 68.1 12.9 19 40 12.4 47.6 مواد استهالكية

 v22 Spssجمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر               
 أف حصة السكؽ غير الرسمية لكحدىا مف مقتنيات العائالت التي 4-5ما يالحظ مف نسب الجدكؿ          

في حيف . مف ىذه المقتنيات مكجية ألغراض تجارية  %7 كأف أقؿ مف %12 إلى11شممتيا الدراسة تتراكح ما بيف 
 مف عائالت الكحدات غير الرسمية تقتني المالبس كمكاد التنظيؼ كالتجميؿ عمى الترتيب %46.3 ،%49.5أف 

 مف العائالت تقتني األجيزة الكيركمنزلية  %47.6 ،%57.6  %64.8في حيف أف  (معا)مف األسكاؽ المختمطة 
كقطع الغيار ك المكاد االستيالكية عمى الترتيب مف السكؽ الرسمي كبالنكعيتيف المحمية كالمستكردة كمعظميا 

 تقتني مشترياتيا عمكما مف  الكحدات غير الرسميةعائالت مف الجدكؿ يالحظ أف. تستعمؿ ألغراض غير تجارية
.  يشتركف المكاد إلعادة استعماليا ألغراض تجارية%10المحالت كمراكز الشراء كأف أقؿ مف 

عرض البيانات الوصفية لخصائص الوحدات االقتصادية غير الرسمية  : الفرع الثاني 
I.  وصف البيانات الشخصية  

 384 مف أصؿ 210كالبالغ عددىا      يمكف تكضيح البيانات الشخصية لمكحدات غير الرسمية المستجكبة 
: حسب الجدكؿ التاليأسرة 
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بيانات الشخصية لموحدات غير الرسمية ال توزيع 5- 5: جدول رقم

 

 

 

 

. Spssv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات : المصدر 

كينتمي  أصحاب الكحدات غير الرسمية ىـ مف فئة الذككر أكثر مف ثمثي يالحظ أف 5-5مف الجدكؿ        
 .فئة تقابؿ أكثر سف إنتاجي في عمر الفردكىي  سنة 35-25  سنة ك25  إلى15 إلى فئة مابيف معظميـ

 توزيع الوحدات غير الرسمية حسب الحالة العائمية والمستوى التعميمي: 6-5جدول رقم

 .SPSSv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

 ـ كلديو%53.3 بنسبة أصحاب الكحدات غير الرسمية متزكجكفأكثر مف نصؼ   يالحظ أف6-5مف الجدكؿ
 فيما مثؿ أصحاب الكحدات غير جامعي كالثانكم كبنسبة أقؿ مستكل متكسطتراكح اؿمستكل تعميمي مرتفع بيف 

كىذا يمكف أف يفسر بأعداد .  %5.7الرسمية الذيف ليس لدييـ أم مستكل تعميمي أقؿ النسب بحيث بمغ 
 في ككف بطالة 2015لسنة كىذا ما يكافؽ تقرير المجمس االقتصادم كاالجتماعي المتزايدة مف الخريجيف 

. الشباب منتشرة في أكاسط حاممي الشيادات مف الجامعييف ما يفسر تكجييـ لألنشطة غير الرسمية

 

 

السن  الجنس 
  45أكثر من   45- 36  35- 25  25-15 أنثى ذكر

 29 49 55 77 70 140 التكرار

 13.8 23.3 26.2 36.7 33.3 66.7 %النسبة 

المستوى التعميمي                         الحالة العائمية 
بدون  تمهين جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أرمل مطمق متزوج أعزب

 مستوى
 12 17 54 54 50 23 5 11 112 82 التكرار

 5.7 8.1 25.7 25.7 23.8 11 2.4 5.2 53.3 39 %النسبة
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II. لموحدات االقتصادية غير الرسميةوصف مجال النشاط  

 : التاليالشكؿيمكف عرض مجاؿ نشاط الكحدات االقتصادية غير الرسمية مف خالؿ         
توزيع أفراد العينة حسب نوع النشاط : (10- 5)الشكل رقم 

          
 

 Spssv22  جمف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 

الكحدات االقتصادية غير الرسمية المستجكبة  ) %52.36) نصؼ يالحظ أف أكثر مف10-5مف الشكؿ          
 ما %18.57 ثـ الصناعة بنسبة %29.52 التجارة بنسبة  قطاعتمييا %51.90بنسبة تشغؿ قطاعات خدمية 

.  كحدة اقتصادية صناعية تنشط في االقتصاد غير الرسمي مف مجمكع الكحدات غير الرسمية المستجكبة39يقابؿ 
III.   وصف مجال النشاط اذا كان اختراع

 مف خالؿ اعرض مجاؿ النشاط الذم تنشط فيو الكحدات غير الرسمية في حاؿ ما إذا كاف اختراع يمكف
: المكالي 7-5 الجدكؿ

مجال نشاط االختراع توزيع أفراد العينة حسب : 7-5جدول 
 
 
 
 

                
              

 .Spssج عمى مخرجات برناـباالعتمادإعداد الباحثة ف  ـ:                المصدر

 النسبة المئوية التكرار يدخل في مجال االختراع

  صناعي%55.6 8.6% 18 نعم
  تجارم5.6%
  خدمي38.9%

 91.4% 192 ال
 %100 210 المجموع
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أنشطتيا تدخؿ   كحدة غير رسمية مف الكحدات المستجكبة تعتبر18 أف 7-5ما يالحظ مف نتائج  الجدكؿ       
 أنشطتيـ تدخؿ في مجاؿ يعتبركف %55.6 كما أف ما نسبتو . ا كبيرافي إطار االختراعات كىذا تعتبره الباحثة عدد

.   قطاع الصناعة يشغمكف صنع جديدة ة أك طريؽ جديدتقديـ منتجمف سبيؿ االختراعات 

IV.  مف خالؿ الشكؿ  الكحدات غير الرسمية  عمؿسنكاتيمكف عرض  :وصف مدة العمل في النشاط 
 :التالي

النشاط  حسب  سنوات  العمل في الوحدات غير الرسمية توزيع  : 11-5شكل 

 

 Spssجمف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                         

تمارس نشاطيا منذ أكثر  ) %52.38) يالحظ أف أكثر مف نصؼ الكحدات غير الرسمية 11-5مف الشكؿ      
 في تزاكؿ نشاطيا منذ أقؿ مف سنة في االقتصاد غير الرسمي كىذه نسبة كبيرة بحيث أف %20.43 سنكات ك5مف 
ف الجدد الى السكؽ غير كالكافد)في أقؿ مف سنة السكؽ غير الرسمي دخمكا 43 كحدة غير رسمية ىناؾ 210كؿ 

 . سنكات كبير جدا5كما أف أعداد الممارسيف لألنشطة غير الرسمية ألكثر مف .(الرسمية
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V. غير الرسمي لمنشاط الوحدات غير الرسمية وصف سبب الدخول  

: اآلتيالجدكؿ  نتائج  مف خالؿسبب الدخكؿ لالقتصاد غير الرسمييمكف عرض اإلجابة عمى      
 سبب الدخول لمنشاطتوزيع أفراد العينة حسب : 8-5جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 Spss22جمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 

 يالحظ أف أكثر الكحدات التي عبرت عف سبب دخكليا لمنشاط غير الرسمي كانت 8-5  مف معطيات الجدكؿ    
 النشاط غير الرسمي ا أف سبب دخكلوت صرح%32.86 تمتيا %36.19بسبب عدـ حصكليا عمى كظائؼ بنسبة 

لنشاط ؿ لمدخكؿ  أضعؼ سبب العمؿ بمفردىا ككاف%22.86خؿ أكبر، في حيف فضمت نسبة دىك لمحصكؿ عمى 
ىذا الترتيب كالتكجو العاـ لإلجابة يجعؿ مف  . %12.86 عف جد بنسبةا أبا النشاط متكارثككفسبب بغير الرسمي 

 خاصة كأف السياسات المتبعة لمحد منياكالنظر في البطالة فيـ مشكؿ مشكؿ التكظيؼ في كالية بسكرة كبالتالي 
.  سنة كما سبقت اإلشارة إليو35-15البطاليف ىـ مف فئة 

VI.  وصف اإلجابات حول عدد العمال وجنسهم وطبيعة االتفاق المبرم معهم
: يمكف عرض اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ  مف خالؿ الجدكؿ التالي

توزيع العينة حسب عدد العمال  : 9- 5  رقمجدول
 
 
 
 
 
 

 Spss22جمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                            

 الرتبةالنسبة  المئوية التكرار سبب دخول النشاط غير الرسمي 
 1 %36.19 76 لـ أحصؿ عمى كظيفة

 4 %12.86 27  عف جدابأ كثمكر
 3 %22.86 48 أفضؿ العمؿ بمفردم

 2% 32.86 69 لمحصكؿ عمى دخؿ أكبر

 النسبة المئوية التكرار الخيارات
 %61.4 129 أنت فقط

 %38.1 80  عمال5 إلى2من
 %0.5 1  عمال9 إلى 6من 

 %100 210المجموع 
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 منيا  %38.1الكحدات غير الرسمية تعمؿ بمفردىا كأف %61.4أف جؿ  9- 5     يالحظ مف نتائج الجدكؿ 
  9عماؿ في حيف ُكجد أف كحدة اقتصادية غير رسمية كاحدة يصؿ عدد العامميف بيا إلى 5 إلى 2تكظؼ مف 

ا ـ ـا ميـق رقما ضئيؿ لكف الباحثة تعتبر رقـعمى الرغـ مف أنوك ، كحدة غير رسمية210كىذا مف أصؿ عماؿ 
 أما فيما يخص أغمبية العامميف في .يطرح السؤاؿ حكؿ صفة ىؤالء العامميف ككذا طبيعة االتفاقات التي يعممكف بيا

  . المكالي10-5ؿ ىذه الكحدات غير الرسمية كنكع العقكد التي يعممكف بيا فبيانيا في الجدك
 .جنس االعاممين  ونوعية التعاقد معهمتوزيع أفراد العينة حسب : 10-5جدول 

  
 
 
 
 
 

 Spssv22جمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 

  عماليا %75.31 مف الكحدات غير الرسمية صرحت أف  %38.57نتائج العينة أف   بينت10-5مف الجدكؿ 
 يةنكعؿ كما أف االتجاه العاـ ، صرحكا بأف أغمب اليد العاممة لدييا مف النساء%24.69 مقابؿ ،مف الرجاؿأغمبيـ 

يشتغمكف بدكف عقكد في مف العماؿ  %13.59 كأف نسبة %60.49العقكد المبرمة يميؿ إلى التعاقد الشفكم بنسبة 
.  ليا بمكجب عقكد مكتكبةاالكحدات غير الرسمية أنيا تشغؿ عـأصحاب  مف %25.92حيف صرح 

VI.   وصف اإلجابات حول زبائن وأسعار الوحدات غير الرسمية
زبائن الوحدات غير الرسمية  .1
  بينت نتائج مخرجاتSpss  مف زبائف الكحدات االقتصادية غير الرسمية ىـ مف األفراد %75.71 أف 

 مؤسسات %18.09 ىـ كسطاء يعممكف لصالح مؤسسات رسمية، في حيف أف %13.33كاألسر كأف 
كىذا يمكف تفسيره باستعماؿ شبكة عالقات غير رسمية أك خاصة ليذه الكحدات . صغيرة كمتكسطة رسمية

 .لتسكيؽ منتجاتيا كخدماتيا
األسعار مقارنة مع المنافسين اآلخرين  .2
  مف الكحدات غير الرسمية أف أسعار بيع منتكجيـ أدنى مقارنة مع منافسييـ، في حيف أف %42.9صرح  

في حيف أسعاىـ متكسطة أف  %24.3 بمنافسييـ فيما كجد ة ال يعممكف كضعية أسعارىـ مقارف24.8%

 النسبة المئكية التكرار  نوع العقد  النسبة المئكية التكرار  نوعية العاممين  
 %60.49 49 إتفاق شفوي 24.69% 20 أغمبهم نساء
 %25.92 21 إتفاق مكتوب 75.31% 61 أغمبهم رجال

 %13.59 11بدون عقد 
 %100 81المجموع  %100 81المجموع 
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مرتفعة عف منافسييا كىذا يرجع  سعارأ مف الكحدات غير الرسمية تبيع ب%8.1 نو نسب أف ماكجد
 .مقدمييا لخصكصية ىذه السمع في نظر منتجييا أك

VI.   وصف اإلجابات المتعمقة بمكان ممارسة النشاط  وصيغة الحصول عميو
: يمكف عرض إجابة ىذا السؤاليف في الجدكؿ المكالي 

مكان ممارسة النشاط وصيغة المحل توزيع أفراد العينة حسب  : 11-5جدول رقم 
المجموع  صيغة الحصول عمى المحلالمجموع  مكان ممارسة النشاط 

محل  البيت
 مخصص

عن طريق  عقد ايجار عقد ممكية مكان آخر
 رخصة

 95 09 60 26 210 49 95 66التكرار 
 100 %9.47 %63.16 %27.37 %100 %23.3 %45.2 %31.4النسبة 

 Spssv22جمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 

 مف الكحدات غير الرسمية تمارس نشاطيا في محالت مخصصة %45.2 أعاله يالحظ أف 11-5مف الجدكؿ 
أنيا استفادت مف المحؿ بصيغة عقد إيجار في حيف صرح  (%63.16) كحدة غير رسمية 60صرحت ك

 أنيـ يزاكلكف أنشطتيـ غير الرسمية بمكجب %9.47 أنيا تمارس نشاطيا في محؿ مممكؾ ليا، كصرح 27.37%
رخصة كىذا يطرح مسألة تقديـ الرخص مف طرؼ السمطات المعنية لمستحقييا مف ممارسي األنشطة  المسجمة، 

 %23.3 مف الكحدات غير الرسمية أنيا تمارس أنشطتيا في البيت كبنسبة أقؿ %31.4كفي نفس السياؽ صرحت 
إجابات القسـ األكؿ مف  كف أخرل كبالرجكع إلىامف الكحدات غير الرسمية تمارس نشاطيا غير الرسمي في أـ

 يقطنكف في مساكف فردية %55.2االستبياف الذم كجو لعائالت ىذه الكحدات غير الرسمية فإنو تـ التصريح أف 
 مف عائالت الكحدات غير الرسمية تممؾ عقارات أخرل بعقكد رسمية  %30.5 بمكجب عقكد رسمية كأف  57.6%
. %60.93بنسبة 

VII.  أسبقية تسجيل النشاط  و وصف اإلجابات حول ممكية حساب بنكي
  مف الكحدات االقتصادية غير الرسمية %69.1مف عدمو أف  بنكي بينت نتائج العينة حكؿ ممكية حساب 

كبالتالي  .البنكؾفي دخار السيكلة ا كىذا يعكس تفضيؿ عدـ %30.95ال تممؾ حسابات بنكية  مقابؿ 
. الميؿ إلى تخزيف السيكلة خارج القنكات الرسمية ليا كالتعامؿ نقدا 

 قامت أنيا  مف الكحدات غير الرسمية %36.2صرحت : فيما يخص أسبقية التسجيؿ في النشاط الرسمي 
  لـ يسبؽ ليا كأف سجمت نشاطيا لكف بالرجكع إلى افتراضات %61.2بمحاكلة تسجيؿ نشاطيا مقابؿ 
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 الباحثة أف الكحدات المستقصاة تعمـ بخطكات تسجيؿ النشاط حتى كلك لـ يسبؽ ليا تالنمكذح افترض
. التسجيؿ

VIII.  وصف اإلجابات حول الرغبة في االندماج في االقتصاد الرسمي
: يمكف عرض نتائج إجابة ىذا السؤاؿ في الجدكؿ التالي     

 الرغبة في االندماج لالقتصاد الرسمي  أم التوزيع أفراد العينة حسب  :  12-5جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spssv22جمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                                   

 مف الكحدات االقتصادية غير الرسمية في االندماج في %52.9أعاله رغبة  12-5تظير نتائج الجدكؿ           
 فضمت البقاء في االقتصاد غير الرسمي حتى لك أتيحت ليـ الفرص في %47.1االقتصاد الرسمي مقابؿ 

االقتصاد الرسمي، كىي نسب تراىا الباحثة متقاربة لكف التكجو العاـ يتجو نحك تفضيؿ ممارسة النشاط بصفة 
 كفضؿ معظـ العامميف في قطاع الخدمات غير الرسمي ، الصناعةقطاعرسمية كقانكنية خاصة لمف يعممكف في 

، كىي نتائج تختمؼ في تفصيميا عف قارب اآلراء حكؿ قطاع التجارةتفي حيف ت في االقتصاد غير الرسمي البقاء
 بيذا أظيرت نتائج ىذا السؤاؿ تفضيؿ الكحدات غير الرسمية عدـ ترؾ النشاط غير OCDEدراسة منظمة 

 . ما يؤكد أف نفس التحفيزات ال تؤدم إلى نفس النتائج في االقتصاد غير الرسمي. الرسمي
 وصف المحاور الرئيسية لمدراسة حسب إجابات الوحدات االقتصادية غير الرسمية :المطمب الثاني

 كصؼ كؿ محكر مف محاكر الدراسة الرئيسية كالمتمثمة في آليات االندماج كمزايا ءفي ىذا الجز     سيتـ 
. االندماج

 

 النسبة المئوية التكرار  الرغبة في االندماج في النشاط الرسمي 

 %52.9 31 111 صناعي  رسميةةممارسة النشاط بصف
 32 تجاري
 48 خدمي

 %47.1 8 99 صناعي البقاء في االقتصاد غير رسمي
 30 تجاري
 61 خدمي

 %100 210 المجمكع
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  آليات االندماج في االقتصاد الرسمي محوروصف فقرات : الفرع األول

 آليات  الممثمة لمحكراألبعادسيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات       
 : أتيم  كذلؾ كمااالندماج في االقتصاد الرسمي

I. الرسميةوصف فقرات بعد حقوق الممكية    
:   كما يمي حكؿ فقرات بعد حقكؽ الممكيةيبيف الجدكؿ التالي إجابات أفراد الكحدات االقتصادية غير الرسمية     

  الرسمية وصف بعد حقوق الممكية13-5:الجدول رقم 

المتوسط  العبـــــــارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

حقوق الممكية: البعد األول    موافق 0,609 3,55 
 محايد 1,449 2,79.  غير ميـ بالنسبة لي (محؿ، عقار، منزؿ، أرض)تسجيؿ ما أممكو رسميا مف أصؿ 1
تممكي الرسمي لمعقار أك المبنى أك المحؿ لممارسة نشاطي عامؿ رئيسي لممارسة   2

.  نشاطي االقتصادم
 موافق 1,216 3,55

 موافق 1,076 3,66تساىـ الممكية المسجمة في زيادة عكائد نشاطي    3
 موافق 1,038 3,70. تبسيط إجراءات تسجيؿ حقكؽ الممكية يدفعني  إلى تسجيؿ ممكية نشاطي رسميا  4
 (...الرسـك اإلشيار كالتكثيؽ ك ضريبة نقؿ الممكية،)ارتفاع تكمفة تسجيؿ الممكية  5

. تمنعني مف تسجيؿ نشاطي رسميا
 موافق 1,188 3,44

تخفيض الكقت الالـز لتسجيؿ الممكية يمكف أصحاب المشاريع مف التركيز عمى  6
. ممارسة أنشطتيـ

 موافق 1,264 3,48

 موافق 1,178 3,67تؤدم الممكية الرسمية إلى الرفع مف فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض    7
 موافق 1,058 3,79. حقكؽ الممكية المحمية  تزيد مف فرص تكسيع كنمك النشاط الرسمي  8
بالقكة، )ألنشطة غير الرسمية حقكؽ ممكياتيـ بطرقيـ الخاصة  يحمي ممارسك 9

. (..االعراؼ كالتقاليد، السر الميني، شبكة اتصاالت خاصة
 موافق 1,193 3,40

 موافق 1,038 3,72. حماية حقكؽ الممكية تزيد مف عكائد النشاط 10
مشكؿ المقر بالنسبة لممارسي النشاط غير الرسمي مف أكبر المشاكؿ التي تكاجييـ  11

. أثناء آداء نشاطيـ
 موافق 1,109 3,76

عدـ امتالؾ سجؿ تجارم مف طرؼ ممارسي األنشطة غير الرسمية مف المشاكؿ  12
التي تصادفيـ مع الييئات الرسمية كلجاف التفتيش 

 موافق 1,059 3,83

األنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحؿ عف م الصعكبات التي تكاجو ممارس 13
طريؽ التغيير المستمر ألماكف بيع المنتجات كتقديـ الخدمات 

 محايد 1,173 3,31

 Spss  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
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 حقكؽ الممكيةبعد لفقرات  أعاله أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية 13-5تبيف معطيات الجدكؿ      
 بانحراؼ  3.55ا أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة ـ، ـ"مكافؽ" جاءت أغمبيا بكزف نسبي الرسمية
 ما يدؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ في إجابات المبحكثيف عمى فقرات البعد الممثؿ في حقكؽ الممكية 0.609  قدرهمعيارم
الكحدات االقتصادية غير الرسمية  فقد أصحاب ،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ بيف إجابات الرسمية

عدـ امتالؾ سجؿ تجارم مف طرؼ ممارسي األنشطة غير الرسمية مف المشاكؿ التي تصادفيـ مع  "حققت عبارة 
كىذا يقكم فكرة أف الكحدات  ، 3.83 أعمى مستكل مكافقة  بقيمة متكسط حسابي  "الييئات الرسمية كلجاف التفتيش

 يفسر مف جية الكحدات االقتصادية غير  كغير الرسمية المستجكبة القت صعكبات في ىذا الشأف مع فرؽ التفتيش
 ، في حيف أظيرت نتائج اكبالنسبة لفرؽ التفتيش الرسمية قياميا بعممو الرسمية بعدـ رغبتيا ربما في تسجيؿ نشاطيا

بالقكة، االعراؼ كالتقاليد، )ألنشطة غير الرسمية حقكؽ ممكياتيـ بطرقيـ الخاصة ايحمي ممارسكا   ": التاليةالعبارة
 الباحثة إلى أف  كيمكف أف نرجع ذلؾ ،3.40أقؿ متكسط حسابي بقية ." (..السر الميني، شبكة اتصاالت خاصة

. ىذه الطرؽ ليس ىي الطرؽ المتبعة مف قبؿ الكحدات غير الرسمية في كالية بسكرة لحماية ممكياتيـ

محؿ، عقار، ) تسجيؿ ما أممكو رسميا مف أصؿ ":اىي عبارتؼ ا محايدا نسبياأما العبارات التي حققت كزف     
الصعكبات التي تكاجو ممارسكا األنشطة غير الرسمية مع السمطة " ك عبارة" غير ميـ  بالنسبة لي (منزؿ، أرض 

 ذلؾ التغيير أف يرجعكيمكف ". ألماكف بيع المنتجات كتقديـ الخدمات الرسمية تحؿ عف طريؽ التغيير المستمر
. المستمر ألماكف بيع النشاط 

راء آف تشت يبي ما 1.449 ك 1.038  تراكحت ما بيف  ةاالنحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ أما بالنسبة لقيـ     
 ،  الكحدات االقتصادية غير الرسمية

II.  بعد تكاليف وعوائد النشاط وصف فقرات 

مف تكاليف وعوائد النشاط  التعرؼ عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات يمكف    
 :اآلتي 14-5 خالؿ الجدكؿ
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 تكاليف وعوائد النشاط وصف متغير: 14-5دول رقم ج

المتوسط  العبـــــــارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 موافق 660, 3,54 تكاليف وعوائد النشاط: البعد الثاني  
 موافق 1,146 3,48 اشتراكات الضماف االجتماعي المرتفعة  تمنعني مف البقاء في  النشاط الرسمي   1
 موافق 1,144 3,61الضرائب المرتفعة  تمنعني مف البقاء في  النشاط الرسمي  2
 موافق 1,069 3,69. كثرة  إجراءات البدء في النشاط  الرسمي تككف عمى حساب الكقت الالـز لممارسة نشاطي 3
 طكؿ المدة المستغرقة لمبدء في النشاط االقنصادم الرسمي تؤثر عمى قرار دخكلي في النشاط  4

 موافق 1,149 3,61. الرسمي

تمنعني مف دخكؿ كالبقاء  (...عدد ساعات العمؿ، األجر،) كثرة المكائح المتعمقة بقكانيف العمؿ 5
 .في النشاط الرسمي

 موافق 1,121 3,51

 موافق 1,075 3,62العكائد في األنشطة غير الرسمية أكبر مف العكائد في األنشطة الرسمية  6
في األنشطة غير الرسمية (...غمؽ المحؿ، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات،)المخاطرة  7

 .كبيرة جدا
 موافق 1,164 3,77

 موافق 1,175 3,48 .ال يتطمب أمكاال كبيرة (غير الرسمية)قرار ممارسة األنشطة  غير المسجمة  8
رسـك ، إشيار، تكاليؼ تغطية اجتماعية، )قرارا دخكؿ في النشاط الرسمي يتطمب تكاليؼ كبيرة 9

 . (...أجر أدنى مضمكف، رسـك نقؿ الممكية،
 موافق 1,084 3,73

 األنشطة غير الرسمية تحؿ عف طريؽ تقديـ بعض المزايا مالصعكبات التي تكاجو ممارس 10
. كاألمكاؿ

 موافق 1,158 3,40

 األنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحؿ عف طريؽ مالصعكبات التي تكاجو ممارس 11
 .االستمرار في المخاطرة 

 محايد 1,286 3,23

الخسائر التي يمكف أف يتحمميا أصحاب األنشطة غير  عمى الرشاكم تمعب دكر التأميف 12
  .الرسمية

 محايد 1,264 3,30

 Spss مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

تكاليؼ كعكائد  بعدلعبارات أعاله أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية   14-5تبيف معطيات الجدكؿ      
نحراؼ ا ب 3.54ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة ـ، "مكافؽ"جاءت أغمبيا بكزف نسبي  النشاط
 كىذا يفسر بكجكد اتفاؽ في إجابات المبحكثيف عمى عبارات البعد الممثؿ في تكاليؼ كعكائد 0.660معيارم 

 بيف إجابات الكحدات ااألنشطة في االقتصاد الرسمي كغير الرسمي ،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ
في (..غمؽ المحؿ، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات)المخاطرة "االقتصادية غير الرسمية  فقد حققت عبارة 

 3.73 بيف المبحكثيف كبنسبة قريبة منيا ا أكثر إجابة القت إتفاؽك 3.77اتفاقا  " األنشطة غير الرسمية كبيرة جدا
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رسـك ، إشيار، تكاليؼ تغطية اجتماعية، أجر أدنى ) قرارا دخكؿ في النشاط الرسمي يتطمب تكاليؼ كبيرة"العبارة 
 الصعكبات مع السمطة الرسمية تحؿ عف طريؽ "كفي نفس الكقت كاف لعبارتي   ،(...مضمكف، رسـك نقؿ الممكية،

ك الرشاكل تمعب دكر التأميف عمى الخسائر التي يمكف أف يتحمميا أصحاب األنشطة غير " االستمرار في المخاطرة
ك كزف نسبي محايد يمكف أف نفسر بأنو  الكحدات غير الرسمية تتجنب العبارات المتعمقة بكيفية بالمكاصمة " الرسمية

في األنشطة غير الرسمية كتتجنب العبارات المشيرة لمصطمح الرشاكم حيث دارت متكسط ردكد أفعاؿ المبحكثيف 
 .3.30 ك3.23حكؿ القيمة 

III.  الفساد اإلداري مكافحة بعد وصف فقرات 
 الجدكؿ مف خالؿ الفساد اإلدارممكافحة  بعد فقرات بشأفعمى إجابات الكحدات غير الرسمية      يكف التعرؼ 

 المكالي
 اإلداريالفساد  وصف متغير: 15-5جدول رقم 

المتوسط  العبـــــــارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 موافق 0,608 3,59  الفساد اإلداري مكافحة:     البعد الثالث 
 موافق 1,042 3,58. احتراـ القانكف مف طرؼ المتعامميف االقتصادييف يفرض تفضيؿ األنشطة الرسمية 1
 موافق 0,967 3,57.   قكة القانكف تفرض عمى ممارسي األنشطة االقتصادية تفضيؿ األنشطة الرسمية 2
الممارسكف لألنشطة غير رسمية يتعرضكف لمالحقات مستمرة مف طرؼ الييئات الرسمية  3

  (...مديرية التجارة ،فرؽ قمع الغش، مديرية الضرائب،)
 موافق 1,065 3,80

التكجو إلى األنشطة غير المسجمة سببو المزايا غير المستحقة التي يطمبيا مكظفكا اإلدارة  4
. العمكمية 

 موافق 1,072 3,39

 موافق 1,158 3,45تعتبر المزايا أك األمكاؿ  تكمفة إضافية  يتحمميا صاحب النشاط  الرسمي  5
 موافق 1,094 3,64. إىدار لممكارد المالية لصاحب المشركع (الرشاكم)تعتبر المزايا  6
 موافق 1,050 3,91. يقمؿ مف فرص إنشاء المشاريع الجديدة (المزايا، الرشاكم)الفساد اإلدارم  7
المقر، العقار، االسـ التجارم، )القكانيف تكفر الحماية لالزمة ألمالؾ أصحاب المشاريع  8

 (حماية المنتكج مف التقميد
 موافق 0,979 3,64

 موافق 1,096 3,58ال يعترؼ الممارسكف لألنشطة غير المسجمة بالقكانيف كاإلجراءات   9
 محايد 1,223 3,29.  المكظؼ في اإلدارة العمكمية ىك الذم يدفع صاحب المشركع إلى طمب المزية أك األمكاؿ 10
صاحب النشاط ىك الذم يعتقد أف األمكر في اإلدارات العمكمية ال تحؿ إال بطريقة تقديـ  11

. األمكاؿ أك المزايا
 محايد 1,143 3,27

 موافق 968, 3,72تنفر المؤسسات مف المناخ الذم تككف فيو الحقكؽ غير محمية   12
.عدـ كجكد اتصاالت فعالة بيف الييئات اإلدارية كأصحاب المشاريع سببو اإلدارة نفسيا 13  موافق 1,123 3,77 

 Spss مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
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جاءت أغمبيا الفساد اإلدارم    أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية  لبعد15-5     تبيف معطيات الجدكؿ 
 3.59بكزف نسبي مكافؽ، ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع عبارات آلية محاربة الفساد اإلدارم لػ قيمة 

 في آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ المتكسط الحسابي، ك فيما يتعمؽ اأم أف ىناؾ تشتت. 0.608بانحراؼ معيارم 
 بيف الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يتعمؽ بعبارات بعد الفساد فكانت العبارة  ا كبيرابالعبارات التي حققت اتفاؽ

 في حيف أف كانت 3.91بمتكسط بمغ "  .يقمؿ مف فرص إنشاء المشاريع الجديدة (المزايا، الرشاكم) الفساد اإلدارم "
  صاحب النشاط ىك الذم يعتقد أف األمكر في اإلدارات العمكمية ال تحؿ إال بطريقة تقديـ األمكاؿ أك المزايا"عبارة

ذات كزف نسبي محايد يفسر مف طرؼ الباحثة بأنو عدـ اعترافيـ بأف دفع الرشكة مف مسؤكليتيـ كتحميميا بطريقة 
 .حة لممكظؼمشبو صر

IV. بعد براءة االختراع   وصف فقرات
سيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية الذيف أجابكا فقط عمى ىذا البعد كالمقدر عددىـ      
: المكالي 16-5 براءة االختراع فبيانيا في الجدكؿبعد  كحدة غير رسمية، كفيما يخص فقرات 18بػػ 

  براءة االختراعبعد وصف 16-5دول رقم ج
 

 العبـــــــارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

براءة االختراع: البعد الرابع  ر  موافق 616. 3.59 
 موافق 808, 4,22يزيد مف فرص إنشاء المشاريع كاألنشطة االقتصادية الجديدة  االختراعات تسجيؿ 1
 محايد 1,231 3,11. تأتي معظـ االختراعات مف المؤسسات المصغرة غير المسجمة  2
مشكؿ بيع المنتكج أك تقديـ الخدمة كعدـ مطابقتو لممعايير مف المشاكؿ التي يعاني  3

. منيا ممارسك األنشطة غير الرسمية
3,50 ,786 

 موافق

 محايد 647, 3,22الممكية غير المسجمة لالختراع  تزيد مف فرص البقاء في النشاط غير الرسمي   4
 موافق 1,381 3,44تسجيؿ  االختراع يساىـ في خمؽ مشاريع جديدة    5
كاالشتراكات السنكية لو ،عائؽ أماـ   (رسـك االيداع كالنشر) تكمفة تسجيؿ االختراع  6

.  أصحاب االختراعات
3,83 1,339 

 موافق

تمنع إجراءات الحصكؿ عمى شيادة االختراع الطكيمة كالمعقدة  مف تسجيؿ  7
 ..(.طمب تسميـ، كصؼ االختراع ، كثيقة األكلية)اختراعاتيـ

3,78 ,943 
 موافق

 Spss مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
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ف تعاطي الباحثة مع مكضكع االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي كاحتكاكيا بيذه الفئة     بداية تجدر اإلشارة أ  
ارتفاع بذا يفسر قجد بيا كحدات غير رسمية مخترعة كاتكتالعائالت التي  اختيار جعمت ىناؾ نكع مف التحيز في

.  كحدة غير رسمية 18عدد الذيف يعتبركف أنشطتيـ تدخؿ في إطار االختراعات إلى 
 حكؿ الكحدات غير الرسميةكفي إطار كصؼ أبعاد كعبارات آلية براءة االختراع فقد كاف مستكل استجابة         

كجاءت أعمى مستكل مكافقة بيف  0.616بانحراؼ أك تشتت في اآلراء  قدر بػك  3.59العبارات بمتكسط نسبي بمغ 
 باتفاقيـ عمى أف تسجيؿ االختراعات يزيد مف فرص 4.22قدرت بػػكحدات االقتصاد غير الرسمي بقيمة متكسط 

إنشاء المشاريع كاألنشطة االقتصادية الجديدة تمتيا المكافقة عمى تكمفة تسجيؿ البراءة كعائؽ لالندماج في االقتصاد 
. الرسمي ثـ اإلجراءات المعقدة لتسجيؿ البراءة كعبارات القت مكافقة شبو عامة في الرأم

تأتي معظـ االختراعات مف "  فقد كاف لعبارتي لمكحدات غير الرسميةأما الكزف النسبي الذم يكافؽ الرأم المحايد 
الممكية غير المسجمة لالختراع  تزيد مف فرص البقاء في النشاط غير " كعبارة "المؤسسات المصغرة غير المسجمة 

 تشتت آراء الكحدات غير 1.071 ك0.910كبالنسبة لقيـ االنحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ تتراكح ما بيف  ".الرسمي
. الرسمية

  مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي محوروصف أبعاد وفقرات : الفرع الثاني
  ،مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي    أظيرت إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص أبعاد 

I.  لنمو وتحسين العوائدبعد اوصف:  
  فقرات بعد النمك كزيادة العكائد كحافز لالندماج أظيرت نتائج آراء الكحدات غير الرسمية المستقصاة حكؿ

 :  اآلتي17-5ما يكضحو الجدكؿ 
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  النمو وتحسين العوائدميزةوصف : 17-5جدول رقم 
 

 العبـــــــارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

النمو وتحسين العوائد: البعد األول   موافق 0,810 3,95 
النشاط المسجؿ رسميا يسمح لصاحبو بالمشاركة في الصالكنات المعارض الكطنية  1

. كالدكلية
 موافق 1,071 3,93

 موافق 0,968 4,04.  النشاط الرسمي  يسمح  بإيجاد قنكات تكزيع كتسكيؽ 2
 موافق 0,910 4,07. النشاط الرسمي يسمح بحرية اإلشيار في كسائؿ اإلعالـ 3
األنشطة الرسمية المسجؿ تسمح بإيجاد فرص لمتعاقد مع مؤسسات اقتصادية   4

أخرل 
 موافق 0,980 4,02

 موافق 1,060 3,80تسمح براءة االختراع بإمكانية االستثمار فييا أك بيعيا كاالستفادة مف عكائدىا   5
 موافق 0,992 3,86.  تسمح براءات االختراع لصاحبيا بتقديـ منتجات جديدة لمسكؽ 6
 موافق 0,974 3,95تساعد براءات االختراع عمى تشجيع االستمرار في عممية االبتكار   7

 Spss مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 لمتغير النمك كحافز لالندماج في الكحدات غير الرسمية أف مستكل استجابة 17-5    تبيف نتائج الجدكؿ رقـ 
 ، ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع عبارات "مكافؽ"االقتصاد الرسمي جاء بكزف نسبي كمي يكافؽ عبارة 

يفسر ك  0.810 بانحراؼ معيارم لعبارات البعد عف المتكسط الحسابي قدر بػ3.95متغير النمك كزيادة العكائد قيمة 
. العكائد في االقتصاد الرسمي كحافز لالندماجكتحسيف نمك ميزة اؿبكجكد اتفاؽ حكؿ 

يجاد قنكات تكزيع كفرص التعاقد مع مؤسسات اؿحققت  عبارات فقداؿكفيما يتعمؽ ب عبارات المتعمقة بميزة اإلشيار كا 
 عمى التكالي في 4.02-4.04-4.07اقتصادية أخرل مستكل مكافقة متقاربة ككبيرة مقارنة بالعبارات األخرل بقيمة 

 3.86حيف كاف إلمكانية بيع براءة االختراع أك استثمارىا لالستفادة مف عكائده أقؿ مستكل لممكافقة بمتكسط حسابي 
 .(1.071-0.910)كبالنسبة لقيـ االنحراؼ المعيارم فتشتت آراء الكحدات غير الرسمية بمغ قيـ تراكحت بيف .

II.  حماية الممكية ميزةوصف فقرات  
بعد ميزة الممكية المحمية      سيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات 

: التالي 18-5 مف خالؿ الجدكؿ كحافز لالندماج 
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 حماية حقوق الممكية وصف ميزة :18-5الجدول رقم

المتوسط  العبـــــــارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

حماية الممكية : البعد الثاني    موافق 0,813 3,80 
تكفؿ الممكية المحمية حماية ممتمكات أصحاب المشاريع كتعطييـ الحؽ في  1

.  التقاضي
 موافق 1,065 3,77

 موافق 0,961 3,90. تساعد حقكؽ الممكية المحمية في الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض 2
 موافق 1,102 3,70 .تحارب الممكيات المسجمة كؿ محاكالت غش كتقميد المنتكج أك الخدمة 3
 موافق 1,025 3,81 .يحفظ القانكف ألصحاب المشاريع حقكقيـ كممتمكاتيـ 4

 spssv22 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 فتظير فيما يتعمؽ بمتغير حماية حقكؽ الممكية كحافز الندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي     
 ككقعت كميا في الكزف النسبي 3.80 ىناؾ اتفاؽ بيف المبحكثيف بقيمة متكسط حسابي بمغ أف 18-5نتائج الجدكؿ 

أكبر نسبة إجماع  "تساعد حقكؽ الممكية المحمية في الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض"كحققت العبارة " مكافؽ"
 Simonكيقكؿ كؿ مف.  ألىمية التمكيؿ بالنسبة ألم مشركع أك مؤسسة كىذا يرجع3.90كاتفاؽ بقيمة 

JOHANSON ,John MCMILLAN ,Christopher WOODRUFالحماية المنخفضة " في دراسة ليـ أف
لحقكؽ الممكية مرتبطة بدرجات منخفضة مف االستثمار كبنمك اقتصادم بطيء ، كأف حقكؽ الممكية الضعيفة ال 
 1"تشجع المؤسسات عمى إعادة استثمار أرباحيا، كحيثما تكجد حقكؽ ممكية قكية تزيد االستثمارات مف قبؿ المقاكليف

أقؿ نسبة اتفاؽ " تحارب الممكيات المسجمة كؿ محاكالت غش كتقميد المنتكج أك الخدمة"في حيف حققت عبارة    
نحراؼ المعيارم فتشتت آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ قيـ متكسط الحسابي لمرأم الكبالنسبة ؿ. 3.70بمتكسط 

. (1.065-0.813)العاـ المتفؽ عميو تراكحت بيف 
III. قوة القانون  ميزةوصف فقرات  

 قكة القانكف كميزة لالندماج التعرؼ عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات        سيتـ 
:  اآلتي19-5مف خالؿ الجدكؿ 

 

                                                           
1
 JOHANSON Simon, MCMILLAN Johan,WOODRUFF Christopher :Property Rights and Finance, The 

American Economic Review(en line),2002, December, Vol.92, N°:5, disponible sur 

www.jstor.org/stable/3083253 consulté le 02/06/2019 à 21:30.pp1335-1336 
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 قوة القانون وصف ميزة :  19-5جدول رقم 

 
 العبـــــــارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قوة القانون :البعد الثالث    موافق 0,951 3,65 
 موافق 1,196 3,63كالغرامة لكؿ مكظؼ يطمب مزية غير مستحقة  .تفرض عقكبات بالحبس  1
 5يداف كؿ مف يقدـ مزية لممكظؼ بغرامة كغمؽ المؤسسة كالمنع مف مزاكلة النشاط لمدة  2

. سنكات
3,55 1,158 

 موافق

أك يتعمد إخفاء أشياء مقمدة أك يبيعيا أك  كؿ مف ينتج أك يبيع سمعة مقمدة يعاقب  3
 .يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطني بالحبس كبغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

3,77 1,110 
 موافق

 Spss 22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

، فمف خالؿ معطيات ميزة قكة القانكف كحافز الندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسميبفيما يتعمؽ     
 ككقعت كميا في الكزف النسبي 3.65متكسط حسابي بمغ ب ىناؾ اتفاؽ بيف ىذه الكحدات  يالحظ أف19-5الجدكؿ 

كؿ مف ينتج أك يبيع سمعة مقمدة أك يتعمد إخفاء أشياء مقمدة أك يعاقب " كحققت العبارة " مكافؽ"المكافؽ لعبارة 
أكبر نسبة إجماع " .يبيعيا أك يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطني بالحبس كبغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

 . 3.77كاتفاؽ في الرأم بقيمة 
يداف كؿ مف يقدـ مزية لممكظؼ بغرامة كغمؽ المؤسسة كالمنع مف مزاكلة النشاط " في حيف حققت عبارة         
يعني أف أصحاب الكحدات غير الرسمية ال يتفقكف عمى فكرة  3.55أقؿ نسبة اتفاؽ بمتكسط " . سنكات5لمدة 

  .عقابيـطريقة 
متكسط الحسابي لمرأم اؿالنحراؼ المعيارم فقد سجؿ تشتت آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ قيـ ؿكبالنسبة        

(. 1.195-1.110)العاـ المتفؽ عميو تراكحت بيف 
IV. التغطية االجتماعيةميزة  وصف فقرات 

 مف خالؿ ،ميزة التغطية االجتماعية عمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص    سيتـ التعرؼ
: التالي20-5الجدكؿ 
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  التغطية االجتماعيةوصف ميزة: 20-5: دول رقمج

 
 العبـــــــارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

التغطية االجتماعية: البعد الرابع    موافق 0,866 4,08 
 مكافؽ 1,089 4,03. التأميف عمى المرض االستفادة مف الضماف اإلجتماعي ك 1
 مكافؽ 1,002 4,04 .االستفادة مف التأميف عمى البطالة 2
 مكافؽ 1,007 4,07 .االستفادة مف منحة األمكمة بالنسبة لصاحبات المشاريع  3
 مكافؽ 0,910 4,15. (الضماف اإلجتماعي)االستفادة مف منح التقاعد لممؤمف  4
 مكافؽ 0,992 4,10 .مف التغطية االجتماعية (صاحب المشركع)إستفادة عائمة المؤمف  5

 Spss 22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 االجتماعيةالتغطية  أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية لمتغير 20-5تبيف معطيات الجدكؿ أعاله         
لبمكغ المتكسط  ا أدلـ، ـ"مكافؽ"كميا بكزف نسبي  جاءت كميزة الندماج ىذه الكحدات في االقتصاد الرسمي

النمك، )السابقة الذكراالندماج محؿ الدراسة  ايازاتفاؽ مف بيف ـ أكبر القىك .4.08الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة 
،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ بيف 0.866نحراؼ معيارم ابمع (  اإلدارمحماية الحقكؽ كالفساد

الضماف )االستفادة مف منح التقاعد لممؤمف " إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية  فقد حققت عبارة 
 كىذا يقكم فكرة أف الكحدات غير الرسمية 4.15أعمى مستكل مكافقة في الرأم بقيمة متكسط حسابي " .(االجتماعي

تمتيا عبارة  OCDE كىذا ما تـ تاكيده الفصؿ الثاني، كبعكس ما أشارت إليو منظمةالمستجكبة تفكر في مستقبميا
 . 4.10 بمستكل مكافقة بمغ في المتكسط"مف التغطية االجتماعية (صاحب المشركع)استفادة عائمة المؤمف "

الكحدات غير رات التي القت اتفاؽ بيف اكعمكما يالحظ أف عبارات ميزة التغطية االجتماعية أكثر العب      
أما بالنسبة لقيـ االنحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ  تراكحت ما . مف بيف جميع عبارات محكر مزايا االندماج الرسمية
  . ما ييف تشت أراء الكحدات االقتصادية غير الرسمية1.089 ك0.910بيف 

V.  المرافقة  ميزةوصف فقرات 
-5نكرد الجدكؿ  ميزة تدابير المرافقةعمى إجابات الكحدات االقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات    لمتعرؼ 

 . المكالي21
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 افقةرالم وصف  ميزة متغير: 21-5جدول 

المتوسط  العبـــــــارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 موافق 790, 3,71 المرافقة: البعد الخامس  
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة مف خدمات  المرافقة كاالستشارة إلنشاء مؤسساتيـ   1

.. كتخطي الصعكبات كاإلجراءات اإلدارية
 موافق 1,128 3,55

 موافق 973, 3,83إيجار كتسيير المحالت مف قبؿ محاضف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  2
 موافق 1,123 3,56إعداد الدراسات التقنية كاالقتصادية لممشاريع  3
 موافق 988, 3,88. إقامة دكرات تككينية لحاممي المشاريع كتقديـ خدمات االستشارة 4

 Spss 22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 المتعمقة بمتغير المرافقة كميزة مف مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي ، أف Spssv22تبيف مخرجات برنامج      
 جاءت كميا بكزف نسبي مكافؽ، كمتكسط حسابي لمجمكع المرافقةمستكل استجابة الكحدات غير الرسمية لميزة 

 بيف مفردات العينة عمى فقرات متغير اا يعني اتفاؽذ كه0.790 بانحراؼ معيارم 3.71فقرات ىذا المتغير بمغ 
 إقامة دكرات تككينية لحاممي المشاريع كتقديـ خدمات" أما فيما يتعمؽ بأكثر ميزة حققت اتفاؽ فيي".المرافقة"

 كىذا يمكف تفسيره باىتماـ اصحاب الكحدات  ,3.88حيث حققت أعمى مستكل مكافقة بقيمة متكسط ." االستشارة
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة  مف " عبارة  كحققت غير الرسمية بتطكير أنفسيـ كالتككيف كتحسيف مستكاىـ

أقؿ متكسط حسابي بقيمة  ".خدمات  المرافقة كاالستشارة إلنشاء مؤسساتيـ  كتخطي الصعكبات كاإلجراءات اإلدارية
.  بالتككيف ابقدر اىتماموالكحدات غير الرسمية  كىذا يرجع إلى أف خدمة المرافقة كالمساعدة ال تيـ كثيرا 3.55

   ومعامل ارتباط ستودنت اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة:  لثالمطمب الثا
 إف عممية اختبار الفرضيات تسبقيا عدة اختبارات أىميا التعرؼ عمى طبيعة تكزع البيانات بمعنى تحديد         

نكع التكزيع الذم تخضع لو بيانات الدراسة، ككذا تحديد طبيعة كدرجة العالقة التي تربط المتغيرات المستقؿ 
. بالمتغيرات التابعة 

  العينة لبيانات اختبار التوزيع الطبيعي: الفرع األول

  بيرسكف  لمحاكر االستبياف كاختبار التكزيع الطبيعي باختبارتمثمت االختبارات المرتبطة بمتغيرات الدراسة           
 : اآلتي22-5 تـ اختبار التكزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة  مف خالؿ الجدكؿك
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Kolmogorov-Smirnov نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :22-5 الجدول رقم   

spss مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر  

متغيرات الدراسة قيـ ذات  كؿ  أعاله أف اختبار التكزيع الطبيعي قد بمغ في 22-5يالحظ مف الجدكؿ           
ما يؤدم بنا لقبكؿ الفرض الصفرم ـ  أال كىك مستكل الداللة المعتمد في الدراسة ، 0.05مستكيات داللة أكبر مف 

 كرفض الفرض البديؿ الذم ينص الذم محتكاه أف البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة كميا تتبع التكزيع الطبيعي
 .عمى أف البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة كميا ال تتبع التكيع الطبيعي

 متغيرات الدراسة  معامل ارتباط بيرسون لمحاور: الفرع الثاني 

 . المكالي23-5  تبرز نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمحاكر االستبياف في الجدكؿ 

 

 

 اختبار-Kolmogorov محاور و أبعاد االستبيان
Smirnov 

 مستوى الداللة

 0.07 1.295 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي: المحور الثاني
 0.13 1.591 حقكؽ الممكية: البعد األكؿ 

 0.37 1.413 تكاليؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 
 0.155 1.131 الفساد اإلدارم:البعد الثالث 
 0.632 0.747 براءة االختراع:البعد الرابع 

 0.29 1.453 مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي: المحور الثالث
 0.3 1.789 العكائدالنمك كزيادة : البعد األكؿ

 0.1 2.597 حماية الممكية: البعد الثاني
 0.7 1.688 قكة القانكف: البعد الثالث

 0.2 3.061  التغطية االجتماعية:البعد الرابع
 0.3 2.36 المرافقةتدابير  :البعد الخامس
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ننتائج معامل االرتباط بيرسون لمحاور االستبيا: 23-5جدول رقم  

 

 .Spssv22مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج : المصدر
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 ا

فقة
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المحكر 
 الثاني

بيرسكف.ـ  1 ,876 ,872 ,901 ,914 ,799 ,774 ,703 ,627 ,608 ,703 
الداللة.ـ   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

1البعد  
بيرسكف.ـ  

 
1 ,595 ,602 ,713 ,638 ,594 ,469 ,315 ,537 ,461 

الداللة.ـ   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

2البعد   
 رسكفب.ـ

  
1 ,662 ,721 ,545 ,496 ,469 ,189 ,476 ,412 

الداللة.ـ   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 

3البعد   
بيرسكف.ـ  

   
1 ,809 ,661 ,585 ,551 ,291 ,558 ,484 

الداللة.ـ   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

4البعد   
 ـ بيرسكف

    
1 ,731 ,722 ,712 ,585 ,514 ,589 

 000, 000, 000, 000, 000, 000,  الداللة.ـ
القسـ 
:الثالث  

 بيرسكف
     

1 ,759 ,770 ,639 ,760 ,779 
الداللة.ـ   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

كـالف  
 ك 
تحسيف 
 العكائد

 ـ بيرسكف

      

1 ,557 ,226 ,560 ,516 

 000, 000, 001, 000,  الداللة.ـ

حماية 
 الممكية

 بيرسكف
       

1 ,360 ,503 ,456 
 000, 000, 000,  الداللة.ـ
قكة 
 القانكف

 بيرسكف
        

1 ,257 ,439 
الداللة.ـ   ,000 ,000 

 تغطية
 اجتماعية

 بيرسكف
         

1 ,505 
الداللة.ـ   ,000 

 المرافقة
بيرسكف.ـ  

          
1 

الداللة.ـ   
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 يالحظ كجكد ارتباطات متفاكتة بيف كؿ أبعاد المتغير المستقؿ ككذا المتغبر 23-5           مف نتائج الجدكؿ 
 .Amosالتابع كسيتـ تكضيحيا بشكؿ أكثر تفصيال في نمكذج 

 والنموذج الفرضي لمدراسة اختبار فرضيات : المبحث الثالث

       سيتـ في ىذا المبحث اختبار كؿ فرضيات الدراسة الثالثة الرئيسية كالفرعية عمى حدة بغية التأكد مف كجكد 
.  نمكذج ككؿ باالستعانة بنمكذج المعادالت البنائيةثـ اختبار اؿ األثر

 اختبار الفرضيات الرئيسية: المطمب األول

 .سيتـ اختبار الفرضيات الرئيسية الثالثة لمدراسة ك فركعيا مع تحديد األثر إف كجد بيف متغيرات الدراسة       

الفرضية الرئيسية األولى  اختبار : الفرع األول

 بالمتغير المستقؿ كمعرفة درجة االتفاؽ حكؿ كاقع آليات االندماج في االقتصاد الرسمي، الفرضيةتتعمؽ ىذه        
 حقكؽ الممكية، كتحميؿ :المتمثمة فيفي االقتصاد الرسمي كتساىـ آليات االندماج : يمي  كلقد تـ صياغتيا كما
االقتصاد  الكحدات غير الرسمية في في اندماج  م ك براءة االختراع داركمكافحة الفساد اال تكاليؼ كعكائد النشاط

: تمت اإلجابة عف ىذه الفرضية مف خالؿ الجدكؿ اآلتي، كالرسمي
ستودنت لمفرضية الرئيسية األولى اختبار : 24-5جدول رقم

 

 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

قد بمغت ليات االندماج في االقتصاد الرسمي قيمة اختبار ستكدنت آل  أف24-5 يالحظ مف الجدكؿ          
رفض ؿ يؤدم بالباحثة ، كىذا ما0.05ىك أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد أال كىك ك 0.00 بمستكل داللة 3.882

T الوسط  درجة الحرية  االختبار
 الفرضي 

الوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الداللة 

 البيان

 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي : المحكر الثاني 0.001 3.51 3 209 3.882
 حقكؽ الممكية: البعد األكؿ  0.00 3.55 3 209 12.949
 تكالبؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 0.00 3.54 3 209 11.778
 الفساد االدارم  :البعد الثالث 0.00 3.59 3 209 13.983
 براءة االختراع  :البعد الرابع 0.001 3.57 3 17 4.047



 الفرضيات الميداني لمدراسة واختبار اإلطار======================مسالفصل الخا

 

266 
 

 كىذا ما 3 ك قبكؿ البديمة التي تقر بأف المتكسط يختمؼ عف 3الفرضية الصفرية أم أف متكسط اإلجابات  يساكم 
جاء في  ما حسب "مكافؽ" كالكاقعة في مجاؿ الكزف النسبي 3.51يتأكد مف خالؿ قيمة الكسط الحسابي البالغة

ا يؤكد ـ ـ0.05 حققت مستكيات داللة أقؿ مف آليات االندماج بة الخاصاألبعاد كما يالحظ أف كؿ  الثانيالمحكر
 ما يؤكد عمى 3.5حيث يالحظ أنيا كميا أكبر مف ب ، 3 المقدر بػػأف المتكسطات تختمؼ عف الكسط الفرضي  عمى

 التي اآللياتأف يمكف التكصؿ إلى ، كبالتالي  الخاصة بمحكر آليات االندماجاالتفاؽ حكؿ ما جاء في فقرات األبعاد
ىي  كتدفع أصحاب الكحدات غير الرسمية  لالندماج أك تجعميـ يحجمكف عف االندماج في االقتصاد الرسمي 

 . ك براءة االختراع اإلدارمالفساد ككجكد  تكاليؼ كعكائد النشاط، تحميؿحقكؽ الممكية ،

الفرضية الرئيسية الثانية   اختبار : الفرع الثاني 

في  االندماج مفعدـ كجكد مزايا  معرفة درجة االتفاؽ حكؿ كجكد أكؿالتابع ك تتعمؽ ىذه الفرضىة بالمتغير        
يساىـ اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد : صيغت الفرضية الثانية عمى النحك اآلتياالقتصاد الرسمي، 

قكة كالتمتع بتحسيف العائد، حماية حقكؽ الممكية، ك النمك :الرسمي في الجزائر في تحقيؽ عدة مزايا في مجاؿ
ما  ىذه الفرضية مف خالؿ لىتمت اإلجابة عكالمرافقة االستفادة مف تدابير التغطية االجتماعية ككالتمتع بالقانكف، 

: اآلتي  25-5الجدكؿ تكضحو نتائج 

 اختبار ستودنت لمفرضية الرئيسية الثانية :25-5جدول رقم

 spssv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 19.419قد بمغت االندماج في االقتصاد الرسمي قيمة اختبار ستكدنت لمزايا   أف25-5  الجدكؿيالحظ مف      
 الفرضية الصفرية  أم يقكدنا إلى رفض، كىذا ما (0.05) ىك أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد 0.00بمستكل داللة 

قيمة الكسط بحيث قدرت  3 البديمة التي تقر بأف المتكسط يختمؼ عف الفرضيةكقبكؿ 3أف متكسط اإلجابات يساكم 

T الوسط  درجة الحرية  االختبار
 الفرضي 

الوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الداللة 

 البيان

 مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي : المحور الثالث 0.00 3.84 3 209 19.419
 تحسيف العكائدالنمك ك: البعد األكؿ  0.00 3.95 3 209 17.047
 حماية الممكية : البعد الثاني  0.00 3.8 3 209 14.217
 قكة القانكفالتمتع ب: البعد الثالث  0.00 3.65 3 209 9.889

 التغطية االجتماعيةالتمتع ب :البعد الرابع 0.00 4.08 3 209 18.053

  المرافقة االستفادة مف تابير: البعد الخامس 0.00 3.71 3 209 12.945
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 كما يالحظ أف  مزايا االندماججاء في محكر ما حسب "مكافؽ"، كالكاقعة في مجاؿ الكزف النسبي 3.84الحسابي 
 عمى أف المتكسطات تختمؼ عف الكسط يؤكدا ـ ـ0.05 بالمحكر حققت مستكيات داللة أقؿ مفة الخاصاألبعادكؿ 

 مف جميع قيـ متكسطات األبعاد أكبر ، كىذا ما يظير فعال مف خالؿ الجدكؿ حيث يالحظ 3 المساكم لػالفرضي 
، كبالتالي أبعاد محكر المزايا ما جاء في فقرات إتفاؽ الكحدات غير الرسمية المستجكبة عمىا يؤكد عمى ـ ـ3.5

النمك ك تحسيف  المزايا المتمثمة في يكافقكف عمى أف يمكف القكؿ أف أصحاب الكحدات غير الرسمية المستجكبة
 تعتبر بمثابة المرافقةاالستفادة مف تدابير التغطية االجتماعية ككقكة القانكف، التمتع بالعائد، حماية حقكؽ الممكية، 

 .عناصر جذب كمزايا لالندماج عمى االندماج في االقتصاد الرسمي

 الثالثة وفروعها  الرئيسيةالفرضية اختبار : الفرع الثالث

الندماج في االقتصاد الرسمي عمى ا آليات كالمتمثؿ فيلمتغير المستقؿ اتتعمؽ ىذه الفرضية  بمعرفة أثر           
 اختبار ىذه الفرضية مف خالؿ سيتـ اختبار، كاالقتصاد الرسمي  مزايا االندماج فيكالمتمثؿ فيالمتغير التابع 

 . بمعنى االنتقاؿ مف مف الجزء إلى الكؿفرضياتيا الفرعية 

I.   الفرضية الفرعية األولى

. االقتصاد الرسمي مزايا االندماج فيال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى :الفرضية الصفرية-   
 .االقتصاد الرسمي مزايا االندماج فيداللة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى  ذك يكجكد أثر :لةػػػػػػػػ الفرضية البدم- 

: المكالي 26-5  الجدكؿتكضحو نتائج الفرضية ك إختبار ىذه
تحميل التباين:  26-5جدول رقم  ANOVA  ثر حقوق الممكية عمى مزايا االندماج  أل  

 

 

 

 

 spssv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

مزايا االندماج في  حقكؽ الممكية عمى  لدراسة أثر فيشر  يالحظ أف قيمة اختبار26-5مف الجدكؿ    
الداللة المعتمد  مستكل أقؿ مفحيث يالحظ  0.000بمستكل داللة بمغ  38.936قد بمغت االقتصاد الرسمي 

مجموع  النموذج
 المربعات

رجات 
 الحرية

 مستوى الداللة Fاختبار متوسط المربعات

 0,000 38,936 12,855 1 12,855 تبايف االنحدار
   0,330 207 68,342 تبايف البكاقي
    208 81,197 التبايف الكمي

 0.154 التحديد المعياري  معامل 0.158 معامل التحديد
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 ك، حقكؽ الممكية كمزيا االندماجعدـ كجكد أثر بيف  الصفرم الذم يتضمف نرفض الفرضكعميو  0.05: كالمقدر بػ
مزايا االندماج في االقتصاد نقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذك داللة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى 

 ، الرسمي

 ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد منيا ما 0.158 بمغ قيمة فقدأما بالنسبة لمعامؿ التحديد        
  مكضح في الجػػػػدكؿىكؼيربط بينيما  أما نمكذج االنحدار الخطي الذم.  حقكؽ الممكيةيرجع إلى ℅15.8 نسبتو

 . المكالي5-27

االندماج مزايا  نموذج االنحدار الخطي البسيط بين حقوق الممكية و27-5جدول رقم       

 النموذج
B 

 معامل االنحدار
 Tاالختبار Beta  المعيارياءالخط

مستوى 
 tالداللة 

 الثابت
مزايا االندماج في  

 االقتصاد الرسمي

2,948 0,148 / 19,867 0,000 

0,240 0,038 0,398 6,240 0,000 

  .spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 : عمى النحكالعالقة بيف المتغيريف         كتصاغ 

  

 

باقي التغيرات التي أما  0.24 لتغير المزايا ب  ذلؾ حقكؽ الممكية بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير         
.2.948 ػلمزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت بم تؤثر ؼ  

II.  الثانيةالفرضية الفرعية  

لإلجابة عف ىذه  ك مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي     يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبراءة االختراع عمى 
:  اآلتي28-5 الجدكؿ نكرد  الفرضية

 

لحقوق الملكية * 0.24+2.948   =مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي
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تحميل التباين(: 28-5)جدول رقم  Anova مزايا االندماج عمى  براءة االختراع  ألثر  

 
 
 
 
 
 
 
 

 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

مزايا االندماج في   أعاله يالحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر براءة االختراع عمى 28-5مف الجدكؿ
لة دالاؿ نتيجة لبمكغ مستكل 0.05 عند مستكل ةيالحظ أنيا ذات داللة إحصائيك 22.993 بمغت االقتصاد الرسمي

، كنقبؿ براءة االختراع مزايا االندماج كمف ىنا نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف عدـ كجكد أثر بيف 0.00 قيمة
االقتصاد  مزايا االندماج فياالختراع عمى   داللة إحصائية لبراءةمالفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذ

ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد   0.590أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة الرسمي، 
 . التكسع في تبني براءة االختراع ترجع إلى ℅59منيا ما نسبتو  

:  المكالي29-5 فيك مكضح في الجدكؿ أما نمكذج االنحدار الخطي الذم يربط بينيما

نموذج االنحدار الخطي البسيط بين متغيري براءة االختراع ومزايا االندماج : (29-5)جدول رقم 

 النموذج
B 

 معامل االنحدار
 اءالخط

 المعياري
Beta االختبارT 

مستوى 
 tالداللة 

 الثابت
مزايا االندماج في  
 االقتصاد الرسمي

0,127 0,735 / 0,173 0,865 

0,969 0,202 0,768 4,795 0,000 

 spssv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 

مجموع  النموذج
متوسط  رجات الحرية المربعات

  Fاختبار المربعات
 مستوى الداللة

 0,000 22,993 6,050 1 6,050 تباين االنحدار
   0,263 16 4,210 تباين البواقي

    17 10,260 التباين الكمي

معامل التحديد  0.590 معامل التحديد
 0.564 المعياري 
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  :براءة االختراع كمزايا االندماج عمى النحك التاليالعالقة بيف  يمكف كتابة 29-5مف الجدكؿ 

  

باقي  أما 0.969 ػالمزايا ب لتغيرذلؾ  براءة االختراع بكحدة كاحدة أدل ت أنو كمما تغيركتعني العالقة
 السياؽ تشير دراسة كفي ىذا 0.127 ػبحسب الحسابات تفسرىا عكامؿ أخرل قدرت ؼالتغيرات التي تؤثر في المزايا 

  في النيجر عمى المقاكليف غير الرسمييف لفيـ سبب تأخر االختراعات فييا بشكؿ " ADO Istifanou"قاـ بيا 
عاـ أف عدـ العدالة االجتماعية ىي التي تدفع لنمك الكحدات غير الرسمية كأنو ال يكجد   فريقيا بشكؿإخاص كفي 

 1.أم ضماف لإلبتكار في ظؿ اقتصاد يسيطر عميو القطاع غير الرسمي

 ال تستكفي الحد الضركرم (ر.غ.ؽ)االبتكارات في فإف كحسب المجنة المعنية بالتنمية كالممكية الفكرية           
لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب آليات لمممكية الفكرية الرسمية نظرا الستناد العديد مف ىذه االبتكارات إلى تقميد 

المنتجات كتكيفيا كما أف ىناؾ افتراض مف أف الجيات الفاعمة في االقتصاد غير الرسمي لـ تسمع بالممكية الفكرية 
كما أشارت المجنة أف الجيات الفاعمة في . كتفتقر إلى الكعي الالـز بنظاـ الممكية الرسمي  كما يخصو مف ميارات

أك آليات  (السرية كالعقكد) ليات التممؾ شبو الرسمية آ إما ال تيتـ بتممؾ عكائد االبتكار أك تعتمد عمى(ر.غ.ؽ)
 . 2(الفترة الزمنية، التعقيد في التصميـ، كالء الزبكف)التممؾ غير الرسمية 

III.   الفرضية الفرعية الثانية 

عكائد اؿلتكاليؼ كإحصائية لتكظيؼ أداة االلة  د يكجد أثر ذك: تنص الفرضية الفرعية الثالثة في الدراسة عمى أنو
. مزايا االندماج في  االقتصاد الرسميالنشاط عمى 

 . التالي30-5 لإلجابة عف ىذه الفرضية نعرض الجدكؿ

 

 

 

                                                           
1
 ADO  Istifanous, L’innovation Dans L’entreprenariat Infoemmel :En Quoi L’injustice Sociale Favorise –T-Elle Lexpansion 

Des Entreprise Informelles ? Horizon université PARIS , 2015.  
2
 .4 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، مرجع سابق، ص 

براءة االختراع * 0.969+0.127 =مزايا االندماج في  االقتصاد الرسمي
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عمى مزايا اندماج النشاط ثر توظيف آداة تحميل تكاليف والعوائد  أل Anova  تحميل التباين: 30-5جدول رقم  

 
 

 

 

 

 spssv22مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

مزايا االندماج في   يالحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر تكاليؼ كعكائد النشاط عمى  30-5مف الجدكؿ 
 كمف ىنا نرفض الفرض الصفرم الذم 0.000بمستكل داللة مقدر ب 87.777  قيمة بمغتاالقتصاد الرسمي

 لتكاليؼ   داللة إحصائيةميتضمف عدـ كجكد أثر بيف المتغيريف، كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذ
 . مزايا االندماج في  االقتصاد الرسميكعكائد النشاط عمى 

 ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد منيا ما 0.297أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة 
.  سببيا استخداـ الكحدات غير الرسمية آلداة تحميؿ تكاليؼ كعكائد النشاط℅29.7نسبتو   

 أك غير رسمي ىك اأحد أىداؼ المقاكؿ سكاء كاف رسميفإف  "Emile- Michel Hernandez "كحسب
 (..التفاكض، حفظ العقكد)ؼ ال تشمؿ فقط تكاليؼ االنتاج بؿ تضـ تكاليؼمتخفيض تكاليؼ التحكيؿ كىذه التكاؿ

فحالة عدـ اليقيف التي تميز االقتصاد غير الرسمي تعتبر أيضا تكمفة خاصة فيما تعمؽ بالحماية االجتماعية 
لمعامميف كلممقاكليف غير الرسمييف الذيف ينشطكف في عالـ غير مؤكد أيف تككف فيو العكائؽ سببا في صعكبة 

 .1" تخفيض التكاليؼ التي غالبا ما تككف مرتفعة

المقاكؿ غير الرسمي يعي بأف  تحميؿ العائد كالتكمفة بالنسبة لممقاكؿ غير الرسمي يقكد لمقكؿ ألداةكىذا التكظيؼ   
 "KARINEعبر عنو صفة الالرسمية التي ينشط فييا كىذا ما نشرتوتجيدا ما يقـك بو كيعمؿ بشكؿ منظـ عكس ما 

                                                           
1
 HERNANDEZ Emile-michel  , l’Etat et l’entrepreneur informel  en afrique, Revue internationale 

P.M.E ,1997, vol10, numéro1 disponiple sur http://doi.org/107202/ p.113. consulté le 01/06/2019 à14 :01. 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

 Fاختبار متوسط المربعات رجات الحرية
 

 مستوى الداللة 
 0,000 87,777 24,189 1 24,189 تبايف االنحدار
   0,276 208 57,319 تبايف البكاقي

    209 81,508 التبايف الكمي

 0.297 معامؿ التحديد
معامؿ التحديد 

 المعيارم 
0.293 
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Bennafla"بأف االقتصاد غير "صرحت بحيث  في مقاليا عف الالرسمية 2015 الفرنسية سنة3 مف جامعة مكليف
عف طريؽ سمسمة مف األعكاف كىك منظـ مف  ينتشر الرسمي أبعد مف أف يككف اقتصاد غير منظـ كفكضكم فيك

ف الالرسمية تعكد إلى طريقة إخالؿ شبكات عالقات اجتماعية ممتحمة بارتباطات شخصية، عائمية كدينية، كثقافية ك
مكضح في ىك ؼ أما نمكذج االنحدار الخطي الذم يربط بينيما 1."تأثير تعتمد عمى العقالنية بشكؿ أساسي

:  المكالي.31-5الجدكؿ

نموذج االنحدار الخطي البسيط بين تكاليف وعوائد النشاط ومزايا االندماج : ( 31-5)جدول رقم   

 النموذج
B 
 معامل االنحدار

 اءالخط
 المعياري

Beta االختبارT 
مستوى 
 tالداللة 

 الثابت
مزايا االندماج 
في  االقتصاد 

 الرسمي

2,013 0,198 / 10,168 0,000 

0,516 0,055 0,545 9,369 0,000 

 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

: العالقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي 

  

 

باقي التغيرات أما  0.516 لتغير المزايا ب  ذلؾ تكاليؼ كعكائد النشاط بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير
.2.013 ػتفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت بؼالتي تؤثر في المزايا    

عكائد كتكاليؼ النشاط ىي في   التي أحدثت تغييرا في مجاؿ تحميؿ األكليةمف األسستجدر اإلشارة إلى أنو ك  
 في H.I.Simon بكجو عاـ كىذا ما بينو االقتصاديكفإثبات أف المقاكؿ ليس رشيدا بالقدر الذم نادل بو طكيال 

نظرية الرشادة المحدكدة فيذا المدخؿ أعاد النظر في رشادة المقاكؿ كسعيو لتعظيـ ربحو فحسب صاحب النظرية 
يجب عمى المقاكؿ التركيز عمى األىداؼ الثانكية كالبدائؿ المعقكلة  لمؤسستو كنحمؿ رشادة متخذم القرار إزاء 

                                                           
1
 BENNFLA Karine, Informalité, notion  a la une de Geoconfluence, avril2015, dispnible sur site 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/information scientifiques. consulté le) 01/06/2019 à13 :05( 

تكاليف وعوائد النشاط * 0.516+2.013 =مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي
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األىداؼ الثانكية  كأف مفيكـ تعظيـ الربح ال يطرح في البداية بؿ يظير تدريجيا كبالتالي أضفت النظرية طابع 
. نسبي عمى مفيكـ تعظيـ الربح

 HARVEY تقميؿ التكاليؼ إلى الحد األدنى مف خالؿ أعماؿ  جانبكفي شؽ مقابؿ لتعظيـ الربح أعيد النظر في 
Leibenstein في نظرية عدـ الفعالية فال شيء يسمح لممؤسسة بأف تقمؿ إلى الحد األدنى إستخداـ عكامؿ االنتاج 

 عدـ الفعالية االقتصادم عمى الذم ينتج مف عدـ إمكانية تحقيؽ "ليبنشتيف"بالنسبة لمستكل معطى مف الناتج كيعمؽ 
 .1مراقبة صارمة عمى فعالية العمؿ في إطار اليياكؿ القانكنية السائدة

IV.  الرابعةالفرضية الفرعية  

 ك اإلدارملفساد مكافحة اداللة إحصائية   يكجد أثر ذك:        جاء نص الفرضية الفرعية الرابعة عمى النحك التالي
 .مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي

 الرسميمزايا االندماج في االقتصاد االداري عمى الفساد مكافحة  ألثر ANOVAتحميل التباين :32-5جدول 

 
 

 

 

 

 

 Spssv22من إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر

مزايا االندماج في  عمى  االدارم لفسادر ا يالحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أث32-5مف الجدكؿ
نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف بناء عميو   ك0.00 ةمستكل دالؿب 161.506قد بمغت   االقتصاد الرسمي

بيف مكافحة  داللة إحصائية معدـ كجكد أثر بيف المتغيريف، كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى  كجكد أثر ذ
 . في االقتصاد الرسمياندماج الكحدات غير رسمية كمزايا اإلدارملفساد ا

                                                           
1
 65-57 كرافيه جريف، ترجمة علي محمد تقي القزويني، مرجع سابق، ص 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

رجات 
 Fاختبار متوسط المربعات الحرية

 
مستوى 
 الداللة 

 0,000 161,506 35,626 1 35,626 تباين االنحدار
   0,221 208 45,882 تباين البواقي
    209 81,508 التباين الكمي

 0.434 معامل التحديد المعياري  0.437 معامل التحديد
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مكافحة )الفساد اإلدارم مكافحة  أف  عمى ما يفسرـ 0.437أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة 
 كىذا  %43.7ؤثر عمى اندماج الكحدات غير الرسمي في االقتصاد الرسمي كما يحممو مف مزايا بنسبةم (الرشاكم

الذيف أظيرا مف خالؿ نمكذجيما أف اختيار المقاكليف لمتكجو لالقتصاد  (Choi et)2009 Thumما تبينو دراسة 
أما نمكذج االنحدار . غير الرسمي ىك بسبب تصادميـ مع تقديـ الرشاكل التي يطمبيا منيـ مكظفكف حككمييكف

:  الخطي الذم يربط بينيما ىك كما يمي

  الفساد اإلداري و مزايا االندماج بين مكافحة نموذج االنحدار الخطي البسيط   : (33-5)جدول رقم 

 النموذج
B 
 معامل االنحدار

 اءالخط
 المعياري

Beta االختبارT 
مستوى 
 tالداللة 

 الثابت
مزايا االندماج في 
  االقتصاد الرسمي

1,401 0,194  7,203 0,000 

0,679 0,053 0,661 12,708 0,000 

 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

: العالقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي 

  

باقي التغيرات التي تؤثر أما  0.679 الفساد االدارم بكحدة كاحدة أدل لتغير المزايا ب  مكافحةبمعنى أنو كمما تغير
 في كندا عف 2015كفي ىذا السياؽ تشير دراسة أقيمت . 1.401في المزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت ب 

 حكؿ محددات التحكؿ إلى االقتصاد الرسمي  كرغبة المقاكليف moumouni Faisalle OUEDRAOGOطريؽ 
غير الرسمييف في تسجيؿ مؤسساتيـ بينت الدراسة أف المؤسسات المسجمة حديثا تككف ضحية بشكؿ أكبر لمفساد 

كما أظيرت نتائج الدراسة حكؿ الرغبة في التسجيؿ  أف  مف تمؾ التي تبقى تمارس نشاطيا بشكؿ غير رسمي،
ىي عامؿ محفز التخاذ قرار التسجيؿ بالنسبة لممقاكؿ  (دفع رشكة)الت التي تفضؿ فييا المؤسسة الرسمية الفساداالح

 1."غير الرسمية

 

                                                           
1
 OUEDRAOGO Moumouni Faisalle , les déterminants du secteur informel dans les pays en voie de 

développement :réglementation ,corruption, procédures, administratives et mode de 

financement,universite de Sherbrook CANADA ,mai,2015. 

 مكافحة الفساد اإلداري* 0.679+1.401 =مزايا االندماج في  االقتصاد الرسمي
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 الفرضية الرئيسية الثالثةاختبار : الفرع الرابع

مزايا االندماج في   يكجد أثر ذك داللة إحصائية آلليات االندماج عمى :      صيغت ىذه الفرضية كما يمي
 :  المكالي34-5لإلجابة عف ىذه الفرضية نعرض الجدكؿ ، كاالقتصاد الرسمي

عمى مزايا الوحدات غير الرسمية ثر آليات اندماج أل ANOVA  تحميل التباين(: 34-5)جدول رقم 
  في االقتصاد الرسمياالندماج

 
 
 
 
 
 
 
 

SpssV22 من إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر  

مزايا االندماج في   عمى ج أعاله يالحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر آليات االندما34-5مف الجدكؿ
 0.00ا تقدر بػ 0.05عند مستكل ة  حيث يالحظ أنيا  ذات داللة إحصائي207.607بمغت االقتصاد الرسمي 

كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص ، نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف عدـ كجكد أثر بيف المتغيريفبناء عميو ك
االقتصاد  مزايا االندماج فيعمى  الكحدات غير الرسمية داللة إحصائية آلليات اندماج معمى  كجكد أثر ذ

ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد  0.501أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة ، الرسمي
 . في االقتصاد الرسميآليات االندماجاعتماد  سببيا ℅50.1منيا ما نسبتو

:  المكالي 35-5مكضح في الجدكؿ ىكؼ أما نمكذج االنحدار الخطي الذم يربط بينيما       

 

 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

رجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة  Fاختبار

 0,000 207,607 40,658 1 40,658 تباين االنحدار
   0,196 207 40,539 تباين البواقي

    208 81,197 التباين الكمي

 0.501 معامل التحديد
معامؿ التحديد 
 المعيارم 

0.498 
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نموذج االنحدار الخطي البسيط بين آليات االندماج ومزايا االندماج  : 35-5جدول رقم 

 النموذج
B 
 معامل االنحدار

 اءالخط
 المعياري

Beta االختبارT 
مستوى 
 tالداللة 

 الثابت
مزايا االندماج في 
   االقتصاد الرسمي

0,926 0,204  4,529 0,000 

0,819 0,057 0,708 14,409 0,000 

 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

:العالقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي   

  

 

 كىذا يدؿ عمى أف 0.819 لتغير المزايا ب  ذلؾ آليات االندماج بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير      
يجابيا بيف كؿ مف آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي كالمزايا التي يراىا  ىناؾ ارتباطا قكيا كا 

.0.926باقي التغيرات التي تؤثر في المزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت ب  أما ىؤالء مف ىذا االندماج  

I.  شروط جودة النموذج لمفرضية الرئيسية الثالثة 

 الممثؿ (آليات االندماج* 0.819+0.926 =مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي)لتأكد مف جكدة النمكذج       ؿ
شرط المعنكبة الكمية كالجزئية :فيلذلؾ كالمتمثمة الخمسة  األساسيةلمظاىرة المدركسة نعرض نتيجة الشركط 

:  كنتائج التحميؿ فيما يأتي (كاعتدالية التكزيع االحتمالي لمبكاقي كاالرتباط الذاتي لمبكاقي كشرط تجانس التبايف

شرط المعنوية الكمية لمنموذج  .1
الممثؿ لتحميؿ التبايف مستكل معنكية اختبار فيشر البالغة  الخاص بالفرضية الرئيسية الثالثة 34-5 يكضح الجدكؿ 

  كعميو يمكف القكؿ بأنو يكجد ميؿ لإلنحدار 0.05  حيث يالحظ أنيا أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد 0.00قيمة 
 .المتغيريفما يؤكد تكفر شرط المعنكية الكمية لنمكذج االنحدار البسيط بيف ـعف الصفر  يختمؼ

  آليات اندماج الوحدات غير الرسمية* 0.819+0.926 =القتصاد الرسميامزايا االندماج في 
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شرط المعنوية الجزئية لمنموذج  .2
 كبمغت درجة المعنكية مستكل 14.409أف قيمة اختبار ستكدنت قد بمغت  34-5:يالحظ مف الجدكؿ رقـ        
.  شرط المعنكية الجزئية لمنمكذجعمى ا يؤكد ـأقؿ مف مستكل الداللة المعتمد ـ أم  0.00

شرط إعتدالية التوزيع اإلحتمالي لمبواقي  .3
 الفرضي لمدراسة التالي يبيف نتائج تكزيع البكاقي الخاصة بالنمكذج 36-5الجدكؿ     

 Kolmogorov-Smirnov مستوى معنوية اختبار  36-5جدول

 .SPSSمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرنامج  اإلحصائي : المصدر

  المقدرة ب Kolmogorov-Smirnov مستكل معنكية اختبار   36-5تكضح النتائج المدرجة في الجدكؿ       
رض بأف البكاقي تالفرض الصفرم الذم يؼ ا يجعمنا نقبؿـ حيث أنيا  أكبر مف مستكل الداللة المعتمد ـ0.063

 البالغة Shapiro-Wilkكذلؾ يمكف تأكيد ذلؾ بالنظر إلى مستكل داللة اختبار  تخضع لمتكزيع الطبيعي،
.   ا يؤكد عمى أف  البكاقي تخضع لمتكزيع الطبيعيـ ـ0.05 كىي أكبر مف مستكل الداللة المعتمد 0.41توقيـ

شرط االرتباط الذاتي لمبواقي  .4
حسب ما يكضحو لتعرؼ عمى شرط االرتباط الذاتي لمبكاقي كذلؾ ؿ  Durbin-Watsonنستخدـ اختبار        
 :اآلتي 37-5الجدكؿ

 DWاختبار  37-5:جدول رقم

القيمة  االختبار  
 DW 2.278اختبار 

 SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرنامج اإلحصائي : المصدر 

 اختبار Shapiro-Wilk اختبار Kolmogorov-Smirnov نوع االختبار  
قيمة 
 االختبار  

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

قيمة 
 االختبار  

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 41 ,0 209 0,958 0,063 209 0,106 قيم االختبار 
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لتأكد مف تحقيؽ االختبار لمشرط ؿك 2.278 قيمة بمغت DW أف قيمة االختبار37-5يبيف الجدكؿ           
ستقاللية البكاقي المستخرج مف الجدكؿ الخاص ا يالحظ أنيا تنتمي إلى مجاؿ لمجدكؿ اإلحصائي لمتكزيعع  كرجكباؿ

يككف لدينا المجاؿ ؼ 1 كعدد المتغيرات المستقمة 210  البالغ بالقيـ الحرجة مع األخد بعيف االعتبار عدد الحاالت
: كعميو 5%عند مستكل داللة ؛  DU=1.791 ك ؛ DL=1.561قيـ مع التالي 

  

 

فأننا  نقبؿ الفرضية الصفرية بما أف قيمة االختبار تقع في المجاؿ حسب ما كردة في المعادلة أعاله  كبناء عميو ك
. التي تقر بعدـ كجكد ارتباط ذاتي لمبكاقي

 :شرط تجانس التباين .5
نستعمؿ طريقة  انتشار سحابة النقاط لمبكاقي المعيارية عمى القيـ المقدرة المعيارية لممتغير التابع، الختبار 

 . شرط تجانس التبايف ك الشكؿ التالي يكضح النتيجة
 سحابة انتشار البواقي لمنموذج : 12-5شكل رقم 

 
 spssv22من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر

 ال تعبر عف شكؿ معيف لتبايف ىذه ايالحظ انتشار البكاقي بشكؿ عشكائي، حيث أنو 12-5مف خالؿ الشكؿ      
. ما يؤكد أف ىناؾ تجانس في تبايف البكاقيـالبكاقي، 

4− 𝐷𝑈 > 𝐷𝑊 > 2  4− 1.791 > 2.278 > 2  2.209 > 2.27 > 2  
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ككنتيجة لما سبؽ يالحظ أف الفرضيات األربعة محققة كتـ إثباتيا بحيث أف آليات االندماج كالمتمثمة في حقكؽ 
 كالفساد اإلدارم  تمعب دكرا في إندماج الكحدات  النشاط الممكية بما فييا براءة االختراع كتحميؿ تكاليؼ كالعكائد

 يساىـ اندماج الكحدات غير قغير الرسمية في االقتصاد الرسمي، كما أف الفرضية الثانية التي تنص عمى أف
الرسمية  في استفادتيا مف تحقيؽ مزايا في مجاؿ النمك كزيادة العكائد كحماية الحقكؽ كالتمتع بقكة القانكف كالتغطية 

أما .االجتماعية كتدابير المرافقة كما أف ىذه المزايا ىي حافز ليذه الكحدات في الدخكؿ إلى االقتصاد الرسمي
الفرضية الثالثة فاىتمت بدراسة األثر بمعنى أثر آليات االندماج في االقتصاد الرسمي بالنسبة لمكحدات غير 

 داللة إحصائية كقبكؿ ذمكتـ إثبات ذلؾ بحيث تبيف كجكد أثر . الرسمية عمى مزايا االندماج في االقتصاد  الرسمي
حقكؽ الممكية عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي : الفرضيات التي تنص عمى كجكد عالقة بيف كؿ مف

كالفساد   كبراءة االختراع كاالندماج في االقتصاد الرسمي، كتحميؿ التكمفة كالعائد كاالندماج في االقتصاد الرسمي
.  اإلدارم كاالندماج في االقتصاد الرسمي

 كلمجـز بأف نمكذج الدراسة ككؿ مثبت قمنا باالستعانة بنمكذج ةبعد أف تـ إثبات كؿ فرضية فرعية عمى حد    ك 
.  المعادالت البنائية

نماذج المعادالت البنائية واختبار نموذج الدراسة الفرضي  :المطمب الثاني

ثبات أك نفي الفرضية ة كؿ فرضية فرعية عمى حدالباحثة بشأف ا إليوتبيدؼ تدعيـ ما تـ التكصؿ            كا 
 الباحثة نمذجة المعادلة البنائية الذم يمكف أف يحصؿ بيف األبعاد اعتمدتالرئيسية كاختبار نمكذج الدراسة، 
 عمدت الباحثة SPSS كنظرا لمتفصيؿ الكارد في اختبار الفرضيات ببرنامج كالمتغيرات في النمكذج المقترح

في المتغيرات الكمية لمنمكذج كذلؾ لمعرفة جكدة االرتباط ككذا جكدة المطابقة  (AMOS)الستعماؿ برنامج آمكس 
 .بيف المتغيرات الكمية كالجزئية لمنمكذج

 البنائي الجزئي لممتغير المستقل والتابع نموذج ال: الفرع األول

 سيتـ تحميؿ نتائج النماذج البنائية لممتغير التابع كالمستقؿ لمدراسة مف خالؿ تحميؿ نتائج كؿ مف مؤشر      
 .المطابقة لممتغيريف

مؤشرات المطابقة آلليات االندماج في االقتصاد الرسمي  .1
         أظيرت نتائج النمكذج البنائي آلليات اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي كمتغير مستقؿ 

  المكالي 13-5الشكؿ لمدراسة 
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في االقتصاد الرسمي الوحدات غير الرسمية ليات اندماج النموذج البنائي آل : (13-5)شكل رقم 

 
 AMOS25مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: المصدر

ا   أبعاده ك العالقات االرتباطية بيف آليات االندماج في االقتصاد الرسمي الذم يكضح13-5يمثؿ الشكؿ   
كالتي ال تتناسب مع مدخالت   (18)حجـ العينة فيو كالبالغة كنشير إلى أنو تـ استبعاد بعد براء االختراع لصغر 

كعند مالحظة الرسـ نالحظ أف ىناؾ ثالثة أجزاء منو فالدائرة الرئيسية تعبر عف العامؿ الرئيسي  . AMOSنمكذج 
أك المتغير المستقؿ غي حالتنا أك المستكل الثاني فيمثؿ فيي المحاكر أك األبعاد المشكمة لممتغير المستقؿ أك 

  أم نسبة الخطأ في اإلجابة عف كؿ بعد(error)العكامؿ المرئية في االستبياف أما الدكائر الصغيرة فتمثؿ الخطأ
كتعبر عف نسبة الخطأ بيف ما تـ اإلجابة عنو في االستبياف كبيف اإلجابة التي يفترض بيا أف تككف صحيحة 

 كأف تككف متقاربة فيما بينيا ذاخؿ العامؿ الكاحد كىذا ما نجده في أبعاد 0.99كيجب االنتباه بأف ال تزيد عف 
 أف 13-5كما يظير الشكؿ  . 0.12 ك0.15، ك0.17عامؿ آليات االندماج بحيث تراكحت األخطاء بيف 

المطابقة مقبكلة لمبيانات فقد بينت قيمة التشبعات المعيارية كالتي تمثؿ القيـ الظاىرة فكؽ األسيـ صدؽ التقارب بيف 
المؤشرات كالمتغير كما يظير أف أبعاد حقكؽ الممكية كتكاليؼ كعكائد النشاط كالفساد اإلدارم تمثؿ متغيرىا الكامف 

أك آليات االندماج في االقتصاد الرسمي عمى اعتبار أنيا ترتبط معو بقيـ تشبعات معيارية تقدر 
كأىـ القراءات في تحميؿ ىذا البرنامج  تسمح لنا بقبكؿ أك رفض اإلطار النظرم المراد   . 0.90،1.07،1.00بػ

كقد . دراستو كنشير أنو إذا لـ تتحؽ أدنى النتائج كفقا لمستكل القطع فإنو ال فائدة مف االستمرار في بقية التحميالت
  المكالي 37-5الجدكؿ لمنمكذج فيتـ تقدير نتائج مؤشرات المطابقة 
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 اليات االندماج في االقتصاد الرسمي و أبعادهآلنتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي  : (38-5)جدول رقم 
RMSEA Tli cfi Cmin/df p-value df cmin  معايير جودة النموذج
 مستوى القطع - - 0.05< 3> 0.9< 0.9< 1 .0>
نتائج النموذج  0.000 0 0.00 0.000 1.00 1.00 0.043
التقييم  جيد - محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ

  AMOS25مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر

 :  يمكف استنتاج ما يمي38-5      مف خالؿ قيـ مؤشرات نتائج  الجدكؿ 
 كىي تحقؽ قاعدة ىذا المؤشر لتدؿ عمى المطابقة الجيدة لمنمكذج 0.000 بمغت قيمة كاؼ تربيع المعيارم .1

 .المقترح كمقياس لمؤشر آليات االندماج في االقتصاد الرسمي مع الكاقع
كالتي تدؿ قيمتيما المقدرة بالكاحد عمى  (Tli)كمؤشر تككر لكيس (cfi)تفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف .2

ال )التطابؽ التاـ كأف النمكذج الفرضي الخاص بمقياس آليات االندماج يبتعد تماما عف النمكذج الصفرم 
 .كبالتالي فيناؾ ارتباطات تامة بيف متغيرات النمكذج  (تكجد عالقة بيف العبارات كالمتغيرات الكامنة

 أف التطابؽ 0.5 ك0.1 القريبة مف الصفر كالداخمة في المجاؿ 0.043تفسر قيمة مؤشر رامسي كالبالغة  .3
ممتاز بيف البيانات الكاقعية كالنمكذج الفرضي الخاص بمقياس مؤشرات آليات اندماج الكحدات غير 

 .الرسمية في االقتصاد الرسمي

 يمكننا تأكيد الصدؽ العاممي البنائي لمقياس آليات االندماج في االقتصاد 38-5كمف خالؿ نتائج الجدكؿ 
 .الرسمي في كالية بسكرة، أما بالنسبة لمقياس مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي فبيانيا في اآلتي

 مزايا االندماج في االقتصاد الرسميمؤشرات المطابقة ل. .2

 لنمكذج القياس لمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي النتائج المتحصؿ عمييا يكضحالشكؿ التالي 
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  االندماج في االقتصاد الرسميائي لمزايا البنالنموذج : (14-5)شكل رقم 

 
 AMOS25مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: المصدر

 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي ك أبعاده   مقياس أعاله العالقات االرتباطية بيف14-5يمثؿ الشكؿ
كيالحظ أف أبعاد النمك كتحسيف العكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية االجتماعية كالمرافقة تمثؿ متغير مزايا 
االندماج في االقتصاد الرسمي تمثيال حقيقيا ذلؾ أف الشبعات المعيارية التي تربط بينيا أم بيف األبعاد كالمتغير 

كلقد تـ  1.10،1.05،0.75،1.12،1.00الكامف مرتفعة كمعنكية كتفسر بكجكد عالقة ذات داللة معنكية قدرت بػػ 
 . التالي39-5الجدكؿ مف خالؿلممتغير الكامف كأبعاده تقدير نتائج مؤشرات المطابقة 

و أبعاده مزايا االندماج في االقتصاد الرسميلنتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي : 39-5جدول رقم   

pclose RMSEA Tli cfi Cmin/df p-value df cmin  معايير جكدة
النمكذج 

 مستكل القطع - - 0.05< 3> 0.9< 0.9< 1 .0> 0.05<
نتائج النمكذج  21.882 5 0.001 4.376 0.945 0.891 0.127 0.009
التقييـ  - - محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ

 AMOS25مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: مصدر
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  االندماج في االقتصاد الرسمي ك أبعادهلمزايانتائج جكدة المطابقة لمنمكذج البنائي أعاله أف 39-5يبيف الجدكؿ 
 :بحيث نستنتج مف نتائج جكدة المطابقة مايمي لمستكيات القطع  محققة  كانت كتظير النتائج أنيا

  كاؼ تربيع المعيارم تفسر قيمة(Cmin/df) عمى تطابؽ نمكذج الدراسة 5 كاألقؿ مف 4.376التي بمغت 
مع كاقع البيانات أم تطابؽ النمكذج الذم اقترحتو الباحثة كمقياس لمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي 

 .مع الكاقع
 تفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف(cfi) أف تطابؽ النمكذج مع البيانات الكاقعية ىك تطابؽ 0.945كالبالغ 

جيد القتراب قيمتو مف الكاحد الصحيح كبالتالي تكجد ارتباطات بيف متغيرات النمكذج الفرضي لمدراسة مع 
 .0.891كما يمكف قبكؿ قيمة مؤشر تككر لكيس البالغة .البيانات الكاقعية 

 تفسر قيمة مؤشر رامسي(RMSEA)  كالقريبة مف الصفر عمى التطابؽ شبو التاـ بيف 0.127البالغة 
البيانات كالمشاىدات الكاقعية كالنمكذج الفرضي لمدراسة الخاص بمقياس مؤشرات مزايا االندماج في 

 .االقتصاد الرسمي

      مف خالؿ ما سبؽ يمكننا تأكيد الصدؽ العاممي البنائي لمقياس مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي بالنسبة 
لمكحدات غير الرسمية كدرجة تمثيمية متغيراتيا الكامنة مع البيانات الكاقعية فما يتعمؽ بكالية بسكرة  ، كسنكضح 

فيما يمي النمكذج العاـ الذم يربط بيف آليات االندماج كمزايا االندماج مع البيانات الكاقعية مف خالؿ نمكذج أمكس 
 .التكامؿ أك ما يسمى بنمكذج البناء

 (نموذج البناء) المتكاملAmosنموذج : الفرع الثاني

 المتكامؿ أك نمكذج البناء ذلؾ النمكذج الذم يمثؿ النمكذج الفرضي المقترح في Amos يقصد بنمكذج 
الدراسة المعتمد عمى الدراسات السابقة كاألدبيات النظرية تمثيال كامال، ألنو يربط في ىذه حالتنا الدراسية بيف 

آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي  كمتغير مستقؿ كمزايا االندماج في االقتصاد الرسمي 
كمتغير تابع، ليقيس جميع العالقات كالتداخالت الممكنة بيف ىذيف المتغيريف كأبعادىما، كيختبر مدل تطابؽ 

 ت الباحثة لقد اعتمدالنمكذج المقترح مع الكاقع أم البيانات الخاصة بالكحدات غير الرسمية في كالية بسكرة، ك
-5كتـ التكصؿ إلى النتائج المكضحة في الشكؿ ك لكمي  مخرجات األمكس لمحصكؿ عمى النمكذج البنائي  عمى
 : اآلتي15
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نائي الكمي لمتغيرات الدراسة البالنموذج  : (15-5)شكل رقم 

 
 AMOSV25من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: لمصدرا

كتدؿ عمى  قبعاد أ بيف المتغير المستقؿ كأبعاده ككذا المتغير التابع كاالرتباطية العالقات أعاله 15-5 يمثؿ الشكؿ
كالتي تفسر بكجكد داللة معنكية آلليات  0.24كجكد عالقة إيجابية بيف المتغيريف كبمغت قيمة التشبع المعيارم 

االندماج في االقتصاد الرسمي في تحفيز الكحدات غير الرسمية عمى االندماج في االقتصاد الرسمي مف خالؿ 
حقكؽ الممكية كتكاليؼ كعائد النشاط : المزايا التي يتمتع بيا ىذا األخير، كترتبط المتغيرات الكامنة الممثمة ب

 ك 0.99 ك0.93كالفساد اإلدارم كتمثؿ آليات االندماج تمثيال حقيقيا بدليؿ ارتباطيما بقيـ تشبعات معيارية قدرت بػ
 ككذلؾ بالنسبة لقيـ التشبعات المعيارية التي تربط المتغيرات الكامنة لمزايا االندماج حيث يظير كجكد داللة 1

 . معنكية بيف ىذه المتغيرات
I.   مؤشرات المطابقة

 40-5النتائج المكضحة في الجدكؿ المتحصؿ عمييا مف النمكذج البنائي أظيرت نتائج جكدة مؤشرات المطابقة 
 .المكالي
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المستقل والتابع   لممتغير الكمينتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي: (40-5)جدول رقم 
pclose RMSEA Tli cfi Cmin/df p-value df cmin معايير جكدة النمكذج 
 مستكل القطع - - 0.05< 3> 0.9< 0.9< 0.01> 0.05<
 نتائج النمكذج 40,995 19 0.002 2.158 0.969 0.941 0.074 0.094
 التقييم جيد - محقق محقق محقق محقق محقق محقق

 AMOS25مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: المصدر

نتائج جكدة المطابقة لمنمكذج البنائي لممتغيرالمستقؿ كمتغير كامف كأبعاده   أف 40-5يبيف الجدكؿ 
 لمستكيات القطع  ةكمتغيرات مشاىدة، قد كانت جيدة كمحقؽ كمتغيرات مشاىدة كالتابع كمتغير كامف كأبعاده

 : كيمكننا أف نستنتج مف خالؿ قيـ مؤشرات تطابؽ النمكذج  مع البيانات الكاقعية ما يمي
 لتدؿ عمى تطابؽ 5 كىي تحقؽ قاعدة ىذا المؤشر أم أقؿ مف 2.158بمغت قيمة كاؼ تربيع المعيارم  .1

النمكذج المقترح في الدراسة كالذم يفترض كجكد أثر آلليات االندماج في االقتصاد غير الرسمي الممثمة 
بحقكؽ الممكية كآلية تحميؿ العائد كالتكمفة كالفساد اإلدارم عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي كالممثمة 

بالنمك كالعكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية االجتماعية كتدابير المرافقة مع بيانات العينة 
 . كحدة اقتصادية غير رسمية في كالية بسكرة210المستقصاة المككنة مف 

عمى التكالي عمى أف  (0.941 ك0.969) البالغةتفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف كمؤشر تككر لكيس .2
تأثير )التطابؽ بيف النمكذج الفرضي مع البيانات الكاقعية ىك تطابؽ جيد كبالتالي ابتعاد النمكذج الفرضي 

عف النمكذج الصفرم الذم ينص عمى عدـ كجكد تأثير  (المتغير المستقؿ كأبعاده عف المتغير التابع كأبعاده
كبالتالي كجكد داللة معنكية بيف المتغيريف كتفسر  (بيف المتغير المستقؿ كأبعاده عف المتغير التابع كأبعاده

 كالذم يعبر عف االختالؼ في مكاصفات النمكذج ما بيف العينة 0.074قيمة مؤشر رامسي البالغة 
 .كالمجتمع بحيث دؿ اقترابو مف الصفر عمى التطابؽ الشبو التاـ ما بيف النمكذج كالبيانات الكاقعية

 

 

 

II.   نتائج معممات النموذج
 :المكالي 41-5الجدكؿفي  البنائي لمدراسةمعممات النمكذج نتائج يمكف عرض     
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نتائج معممات النموذج البنائي لممتغير المستقل والتابع  : 41-5جدول رقم 
 نموذج االنحدار تقدير المعممة p C.R S.E معامل النموذج 

عمى مزايا االندماج آليات االندماج في االقتصاد الرسمي  0.240 0.035 6.952 *** 0.819
 في االقتصاد الرسمي

 AMOS25من إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات: المصدر

 أف أثر المتغير المستقؿ 41-5 يالحظ مف خالؿ الجدكؿت ك إف ىذا النمكذج عبارة عف النتائج النيائية لمفرضيا
مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي قد حقؽ عمى المتغير التابع  كىك  كىك آليات االندماج في االقتصاد الرسمي 

 0.819 ما يدؿ عمى معنكية األثر حيث بمغت القيمة المعيارية لممعممة 0.001مستكل داللة قدر بقيمة أقؿ مف 
. 0.035عند خطأ معيارم  0.819أم أنو كمما تغير المتغير المستقؿ بكحدة كاحدة أدل لتغير المتغير التابع ب 

 :    كبناء عميو كمف نتائج التحميؿ الكمي لمبيانات أمكف التكصؿ إلى النتائج التالية

 .ىناؾ رغبة الكحدات غير الرسمية باالندماج في االقتصاد الرسمي بشرط تكفر اآلليات كالمزايا المناسبة .1
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف حقكؽ الممكية كآلية تساعد عمى اندماج  .2

 .الكحدات غير الرسمية في االقتصاد غير الرسمي
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف تحميؿ العائد كالتكمفة لمنشاط  كآلية يساعد  .3

 .عمى اندماج الكحدات غير الرسمية في االقتصاد غير الرسمي
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف مكافحة الفساد اإلدارم يساعد عمى اندماج  .4

 .الكحدات غير الرسمية في االقتصاد غير الرسمي
تـ اثبات أف ميزة التغطية االجتماعية كالعائد المنتظر مف االندماج كحماية حقكؽ الممكية كقكة القانكف  .5

 .كتدابير المرافقة تحفز الكحدات غير الرسمية عمى االندماج في االقتصاد الرسمي
تطابؽ جيد لمنمكذج الفرضي المقترح في الدراسة كالذم يفترض كجكد أثر آلليات االندماج في  ىناؾ  .6

االقتصاد غير الرسمي الممثمة بحقكؽ الممكية كآلية تحميؿ العائد كالتكمفة كالفساد اإلدارم عمى مزايا 
االندماج في االقتصاد الرسمي كالممثمة بالنمك كالعكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية االجتماعية 

 .كتدابير المرافقة مع بيانات العينة المستقصاة 
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خالصة 

 ، NVivo v10برنامج  باستخداـ المعمقة المقابالت لنتائج التركيبي ثـ الكيفي التحميؿ خالؿ مف           
 v25 كv22 Spssبرنامج  باستخداـ التحميؿ ثـ االستبياف، لنتائج الكصفي ماإلحصائ التحميؿكاستنادا عمى 

Amos التالية النتائج إلى التكصؿ تـ  :
  بالنسبة لتحميؿ المقابالت التي تـ إجراؤىا مف جانب الجيات الرسمية ك كجية نظرىا حياؿ الحمكؿ بشأف

 :الكحدات غير الرسمية أفرزت نتائج التحميؿ الكيفي مايمي
  تحميؿ المقاكؿ لمسؤكلية عدـ الجديو في إنشاء مؤسستو بدليؿ ميمو لمممارسات غير الرسمية كالربح

 كاالندماج في تحفيز عمى إنشاء مؤسساتاؿأىمية حقكؽ الممكية في  إجماع عمىالسريع مع كجكد 
 .أف الدكلة قامت بما عمييا مف جانب تبسيط اإلجراءات خاصة ما تعمؽ بالممكية الرسمية االقتصاد، ك

 لممقاكؿ قكبيف مف ُيحمؿالعمكمي لمكظؼ ؿ قمف ُيحمؿبيف : كانقسمت النظرة لمفساد اإلدارم إلى قسميف
 األكؿ في اإلدارة في المسئكؿككذلؾ دكر  كأخالقيات العمؿ الكازع الديني كالمبادئكبركز دكر نفسو 

 .الظاىرةالحد مف ىذه 
 العمؿ في الشفافية كاحتراـ القكانيف المنظمة لمنشاط الصناعي  تمثمت في أىميةالحمكؿ نحك االندماج 

 حمالت تحسيسية كلدل معظـ المقاكليف، مف خالؿ ك بناء ثقافة جديدة  أىمية تغيير الذىنياتك
أىمية تعميـ حرية كقيكد عمى كؿ نشاط غير رسمي كاؿ ردعية لكؿ المخالفيف إجراءاتكضع ، تكعكية

 كدكر الرقمنة في ىذا المجاؿ كسد الثغرة التكاصمية ، الكصكؿ إلى المعمكمات كشرط أساسي لالندماج
براز  اإلدارات التركيج الفعاؿ لخدمات كاإلشارة إلى أىمية العمكمية اإلدارة دكر االستقباؿ كالتكجيو في كا 

  .العمكمية
  أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي الكصفي عف كجكد اتفاؽ فيما يتعمؽ بدكر حقكؽ الممكية كتحميؿ العائد

كالتكمفة كمكافحة الفساد كبراءة االختراع كآليات تكافؽ الكحدات غير الرسمية عمييا كآليات تسمح 
باالندماج في االقتصاد الرسمي مقابؿ المزايا التي تمنحيا ليـ التغطية االجتماعية ثـ الممكية المحمية ثـ 
تدابير المرافقة ك قكة القانكف كالتي يكافقكف عمى ككنيا تحفزىـ لالندماج كما أظيرت نتائج التحميؿ الكمي 

التركيبي كنمذجة المعادالت البنائية كجكد أثر آلليات االندماج في تحفيز الكحدات غير الرسمية عمى 
االندماج في االقتصاد الرسمي مف خالؿ المزايا التي يقدميا كمنو تأكيد صحة الفرضيات الرئيسية لمنمكذج 

 .التي تفترض كجكد أثر آلليات االندماج عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي
 تمكف الباحثة مف النتائج مف جممة إلى التكصؿ خصكصا ألىدافيا الدراسة تحقيؽ يتأكد الفصؿ ىذا ختاـ كفي

 كيؼ يمكف لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية أف :بػ المتعمؽ الجكىرم كالسؤاؿ المطركحة اإلشكالية عمى اإلجابة
تندمج في االقتصاد الرسمي في الجزائر؟ كبيذا يمكف أف نخمص إلى جممة مف النتائج العامة كاليامة ككذا بعض 

 .التكصيات في ما يخص الدراسة كآفاقيا كىذا ما سيتـ تكضيحو في الخاتمة



 

 

 

 

 

  ــــةـــالخاتمـــــ
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تلخيص الدراسة  -1

إنطالقا من التحميل النظري والميداني لمختمف المفاىيم المتعمقة باالندماج في االقتصاد غير الرسمي تم         
في االقتصاد الرسمي تطرح نفسيا بحدة بسبب أىمية ووجوب استغالل كل الموارد  مسألة االندماج التوصل إلى أن 

ن كان يحل  بعضا من مشاكل الفقر والبطالة في  والطاقات الموجودة في االقتصاد ككل، واالقتصاد غير الرسمي وا 
المدى القريب إال أنو ليس ىو الحل عمى المدى البعيد، وليس ىذا ىو االقتصاد الذي تقوم عميو التنمية  الشاممة 

وىنا يتأتى إدراك مفيوم المقاول غير الرسمي كمفيوم غير نمطي في عالم المقاوالتية وضرورة التفريق بين . الحقيقية
اختياره لالقتصاد غير الرسمي كحتمية أو كإستراتيجية، لتأثير ذلك عمى قرارات االندماج في االقتصاد الرسمي، ىذا 

جتماعية العدة عراقيل من جية المقاولين غير الرسميين منيا القانونية و اإلدارية و المالية وايواجو األخير الذي  
واألعراف والتقاليد السائدة،  ومن جية صناع القرار تتعمق بسوء الفيم حول مفيوم االقتصاد غير الرسمي وكثرة 

المتغيرات المرتبطة بو، األمر الذي أدى إلى اختالف الرؤى حول السياسات المنتيجة نحوه، بين من ال يرغب في  
.  دمجو كونو يشكل خاصية ىيكمية في أي اقتصاد، وبين من ال يشجع النمو إال في إطار االقتصاد الرسمي فقط

وفي ىذا الشأن تعددت اآلليات نحو االندماج في االقتصاد الرسمي  والتي شممت مشاركة القطاع الخاص         
الرسمي وآليات شممت مشاركة القطاعين الخاص والعام و آليات شمميا القطاع العام إلى جانب استراتيجيات إقميمية 

لتي حددت ا 2030 لمكتب العمل الدولي وخطة التنمية المستدامة 204تمثمت بشكل أساسي في التوصية رقم 
 .االندماج في االقتصاد الرسمي كيدف من أىدافيا

قرار البقاء في االقتصاد غير الرسمي من عدمو يتأثر بعوامل ىي حقوق الممكية  ميما  يكن من أمر ف  و         
وىذا .  اإلداري ممارسة النشاط  ووجود والفسادبالتكاليف والعوائد المترتبة الرسمية بما فييا براءة االختراع وتحميل 

. ما تم تأكيده نظريا وميدانيا

نتائج الدراسة  - 2

من خالل تحميل اإلطار النظري والميداني لمدراسة تم لتوصل إلى جممة من النتائج يمكن عرضيا عمى النحو     
 :اآلتي

 اآلتيةتم التوصل في اإلطار النظري إلى النتائج الرئيسية: على المستوى النظري : 
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  تعتبر مسألة االندماج في االقتصاد الرسمي إستراتيجية دولية قبل أن تكون قضية وطنية في إطار تعزيز
السياسات الموجية نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية وتشجع عمى اندماج المؤسسات االقتصادية 

 .غير الرسمية في االقتصاد الرسمي
  ويعتبر أمر بالغ األىميةالفيم الجيد والعميق لالقتصاد غير الرسمي وخصائصو و أسبابو داخل البمد ،

خطوة أساسية لالقتناع بفكرة االندماج في إطار دخول كل ثروات البالد في االقتصاد لالستغالل األقصى 
 . وممنيجا عقالنيااندماجالرأسماليا المادي والبشري بحيث يكون 

 بحيث فيم اآللية التي تحفز بيا الوحدات غير الرسمية لجذب أكبر عدد ممكن من المقاولين غير الرسميين 
 عمى حد سواءيجب أن يحقق االندماج منافع ومزايا من جية الدولة ومن جية الوحدات غير الرسمية 

 المقاول غير الرسمي منافع من عممية االندماج أكثر من بقائو في االقتصاد غير الرسمي بحيث يجد
 . فإنيا توفر الكثير من الموارد والجيد لفرض احترام القوانين وبالتالي فرض سمطتياوبالنسبة لمدولة

 تحدي الفيم الجيد لالقتصاد غير : تحديات رئيسية تقف أمام نجاح عممية االندماج ىي (4)ىناك أربعة
إلى جانب تحدي عدم استجابة المؤسسات غير . الرسمي وتنوعو ومدى تبني تعريف محدد لو وكذاك قياسو

تحدي عدم ضمان نتائج سياسات االندماج وتحدي التغطية االجتماعية لمفئات المتنوعة  الرسمية لمقوانين و
 .الموجودة في االقتصاد غير الرسمي

 بسبب قوية ومحمية كان ذلك حافزا لالندماج في االقتصاد الرسمي الرسمية   كمما كانت حقوق الممكية 
ير المتاحة لدى أصحاب الممكيات في االقتصاد غير الرسمي ويتطمب األمر وقتا المزايا التي تمنحيا والغ

 اطويال حتى تتحول ىذه الممكيات إلى االقتصاد الرسمي وألن نتائج ىذا التحول ميمة جدا يجب البدء فيو
 ".دي سوتو" مثمما وضعيا وبسرعة من خالل استراتيجيات لرسممة الممكية

  تدخالت يجب الدمج  بين الباعتبارىا مفتاح لمنمو االقتصادي الرسمية لخمق بيئة مالئمة لحقوق الممكية
 في العادات المتعمقة بحماية الممكية في النظم غير ة تدريجيات تيدف إلى إحداث تغييروالتيغير مركزية 

إحداث تغييرات جذرية في تيدف إلى   والتدخالت المركزية التي إلى الممكية الرسميةتدريجيالتتجو ، الرسمية
 .      قمب المؤسسات الرسمية

  ال يمكن الجزم بطبيعة ونوع االبتكارات الموجودة في االقتصاد غير الرسمي وبالنظر آللية براءة االختراع
وما يترتب عنيا من عوائد يمكن أن تمعب دورا في اندماج المبتكرين في االقتصاد الرسمي وىذا باألخذ 

والتركيز عمى جانب الوعي بشأن أىمية تسجيل  (تدابير المتعمقة بالحصول عمييا)بعين االعتبار 
االختراعات ومراحل وطرق الحصول عمييا إلى جانب تكاليف تسجيميا مقارنة بالعوائد التي يمكن أن تتأتى 
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وأىمية التعمق أكثر في إيجاد نظم ممكية رسمية لحماية . من ىذا االختراع في حال بيعو أو استثماره
 .االبتكارات في االقتصاد غير الرسمي وأي آلية من آليات التممك ىي األنسب

 يمكن لنظام حقوق ممكية قوي حقوق الممكية مجاال حيويا لنشوء المؤسسات االقتصادية وتمثل االبتكارات و
ومحمي يراعي الخصوصيات الموجودة في االقتصاد غير الرسمي أن يحفز المقاولين غير الرسميين 

العاديين أو المبتكرين لالندماج في االقتصاد الرسمي، مع ضرورة الدراسة الحذرة إليجاد ذلك التوازن المالئم 
في توليفة التكاليف والعوائد الخاصة بيذا االندماج وأثر القوانين المتعمقة بيذه العممية عمى الفئة المستيدفة، 

بما فييا نظام لنظام حماية حقوق الممكية لضمان فعالية  .في أطار بيئة مؤسسية مالئمة تتميز بالشفافية
 .االبتكاراتحماية 

  ولضمان    بحد ذاتوقرار البقاء في االقتصاد غير الرسمي من عدمو بتكاليف العمل في االقتصاد الرسمييتأثر
االقتصاد غير عن تكاليف العمل والبقاء في  تكاليف االقتصاد الرسمي يجب أن تقل  عممية اندماج ناجحة

السياسات من خالل إعادة النظر في توليفة العائد و واضعو  ذه المقارنة  يجب أن يمتفت إليياوهالرسمي  
 مع إيجاد تحفيزات من ناحية الستقطاب وتحفيز أكبر عدد ممكن من المقاولين،التكمفة في االقتصاد الرسمي 

 يجدون منافع من عممية االندماج أكثر من بقائيم في االقتصاد غير الرسمي ما  من ىؤالء التكمفة تجعل
 . عمى أنشطتيم الطابع الرسميومرونة إلضفاءيجعميم أكثر قابمية 

  االجتماعية والتي تتمحور حوليا فكرة و يعتبر الفساد بصفة عامة عائقا أمام عممية التنمية االقتصادية
كنوع من الضرائب المخفية التي تضاف إلى جممة األعباء التنظيمية في اإلداري يعمل الفساد و. االندماج

 إلى جانب الرشاوىأن تقمل من مشكل دفع متكاممة االقتصاد الرسمي، ويمكن لمنظومة إحصائية ورقمية 
قامة الحكم الراشد  .آليات الرقابة اإلدارية وا 

  تضمن عممية أن فيجب  االندماجفعالية  بمعنى ق النتائج المرجوة منوي تحقبدونال معنى لعممية االندماج
وعمى المدى  في االقتصاد الرسمي  الواسع ألعداد كبيرة من الوحدات غير الرسمية الدخول االندماج
 . وزيادة النمومناصب عمل الئقة ودائمة والتمتع بحقوق ممكية حقيقية وتحسين اإلنتاجيةتوفير الطويل 

 لمشكل االقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص المعالجة الجذرية  تدعو الضرورة عمى مستوى الجزائر إلى 
 (الرشوة ) وانتشار الفساد تكاليف وعوائد ممارسة النشاطبشكل عام و المتمثمة أساسا في الممكية والعقار و

فخمق مناخ مناسب الندماج المؤسسات غير الرسمية من جية ومن جية أخرى مناسب لنشوء مؤسسات 
جديدة ونموىا لتطوير القطاع الخاص يتطمب معالجة ىذا المسائل العميقة وليس االلتفاف حوليا وىي 

 . مسائل يتوقف عمييا نمو القطاع الخاص بشكل أساسي
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  تستدعي الضرورة توفير جممة من الشروط لضمان عدم فشل اندماج المؤسسات غير الرسمية في االقتصاد
تسخير الوقت و  الرسمي االقتصادلتحضير واإلعداد المدروس والمحكم لعممية االندماج في ا:الرسمي أىميا

الكاف لو كونو يتطمب تحضير طويل ألنو يقام عمى توفير شروط امتصاص أنشطة االقتصاد غير الرسمي 
 لضمان عدم فشل عممية االندماج، 

  لممقاولينشريك ومستشاريجب أن تعرف بيئة األعمال تحسنا كبيرا بانتقال اإلدارة من كيان بيروقراطي إلى  
عادة النظر في الدور المنوط بكل منيما ، بدال من أن يكونوا خصوما   عمى حد منيافيم خصوصية مع وا 

 .الجزائرية ىندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية إقامة وسواء، 
  ترصد االنحرافات الممكن حدوثيا في أي سياسة اإلستراتيجيةحتمية إقامة منظومة إحصائية وخاليا لميقظة 

خمق ثقافة منفتحة عمى المؤسسات وتحسين الخدمة  مع أىمية منتيجة لمعالجتيا في الوقت المناسب
يجب أن نتساءل  كما .ووضع مواثيق لمخدمة العامة (قدر اإلمكان)العمومية من دون زيادة أجيزة إدارية 

عن مدى جدية الدولة في اندماج االقتصاد غير الرسمية وىل تممك النية الحقيقة لوضع سياسات تيدف 
 .إلى عممية االندماج الفعال

 نتائج  إلى المن خالل التحميل الكيفي والكمي لبيانات الدراسة تم التوصل :على المستوى الميداني
 :اآلتية

من خالل نتائج االختبارات الكيفية ف: فيما يتعلق بوجهة نظر األطراف الرسمية حبال موضوع االندماج (أوال
 :توصمت الباحثة إلى

  لى السمبية عن اإلدارات العمومية الوصية بشكل عام المؤسسات غير الرسمية نظرة الجيل جانب وا 
عن ممارسة أنشطتيم بصفة رسمية العزوف تدفعم إلى  وبكل ما تقدمو من تسييالت فيياوالخوف وعدم ثقة 

 وعدم التي يغمب عمييا تفضيل الممارسات غير المشروعةتفكير الشاب المقاول في نشاطو إلى جانب 
  الجيل بالقوانينالجدية في العمل أو ما أطمق عمييم بالمتحايمين  إلى جانب 

  إجراءات الحصول عمى حقوق الممكية الرسمية ليست سببا رئيسيا في بقاء المؤسسات غير الرسمية في
االقتصاد الرسمي كون اإلجراءات أصبحت بسيطة والدولة وفرت كل التسييالت لمحصول عمى حق ممكية 

 . اختراععقار أو براءة
  ىي التي تدفعو لممبادرة بدفع الفساد ظاىرة موجودة لكن الفكرة المسبقة لدى صاحب المؤسسة عن اإلدارة 

 .الموظف العموميالرشوة وليس 
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  نشر المعمومات و رقمنتيا وتقريب اإلدارة لممواطن بكل الوسائل إلى جانب أىمية الوازع اإلشارة إلى دور 
 وكذا العمل ،حقوق الغيرالتعدي عمى الديني ألن العمل في االقتصاد غير الرسمي يدخل في إطار 

االندماج كعوامل من شأنيا أن تساعد عمى .  معابأخالقيات العمل بالنسبة لمموظف وكذا صاحب المؤسسة
 .في االقتصاد الرسمي

نتائج  من خالل: حيال موضوع االندماج الرسمية االقتصادية غيرالمؤسسات فيما يتعلق بوجهة نظر  (     ثانيا
 :إلى جممة النتائج اآلتيةتوصمت الباحثة االختبارات الكمية 

  تساىم  آليات االندماج المتمثمة في حقوق الممكية ، وتحميل تكاليف وعوائد النشاط، ومكافحة الفساد اإلداري
. و براءة االختراع  في اندماج  الوحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي

  ،يساىم اندماج الوحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي في التمتع بمزايا في مجال النمو تحسين العائد
 .حقوق ممكية محمية، العمل تحت قوة القانون، االستفادة من التغطية االجتماعية وتدابير المرافقة

  عمى المتغير التابع (الوحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسميندماج اآليات )ىناك أثر لممتغير المستقل 
تم اختبار ىذه الفرضية  من خالل اختبار فرضياتيا الفرعية بحيث  ، (مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي)

 :يمي امتم إثبات 
 كمما  ) ذو داللة إحصائية آللية حقوق الممكية  عمى مزايا االندماج في  االقتصاد الرسمي إيجابيوجود أثر

وىذا يفسر بتأثير عامل الممكية الرسمية  0.24تغير  حقوق الممكية بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 
والمسجمة عمى زيادة العوائد وتحقيق النمو إلى جانب المزايا التي تمنحيا حقوق الممكية في مجال الحصول 

 . عمى التمويل وحفظ الحقوق والمساءلة زيادة االستثمارات
  كمما ف )ذو داللة إحصائية لبراءة االختراع عمى مزايا االندماج في  االقتصاد الرسمي،إيجابي يوجد أثر

 وىو ارتباط قوي يفسر بأىمية تسجيل 0.969تغير براءة االختراع بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 
 .االختراعات وما يترتب عن ىذا التسجيل من عوائد خاصة إذا ما تم بيعيا أو االستثمار فييا

  ذو داللة إحصائية لتكاليف وعوائد النشاط  عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي إيجابي وجود أثر( 
وىذا يفسر بأن  0.516بمعنى أنو كمما تغيرت  تكاليف وعوائد النشاط بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 

 .توليفة العائد والتكمفة أو الرشادة االقتصادية ومفيوم تعظيم الربح موجود لدى المقاول غير الرسمي
  فكمما )عمى مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي، اإلداري لفساد  لمكافحة ا إحصائيةذو داللة إيجابي يوجد أثر

 وىذا يفسر بأىمية سالمة  0.679 المزايا ب  ذلك لتغير الفساد اإلداري بوحدة واحدة أدى لتغيرزاد مكافحة
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مناخ األعمال من مظاىر الفساد اإلداري التي تؤثر عمى عممية اندماج المؤسسات غير الرسمية أين تجد فيو 
 .سببا ميما لعزوفيا عن االندماج

  وىذا يدل عمى االرتباط القوي 0.819 وعموما كمما تغير آليات االندماج  بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب ، 
اإليجابي بين كل من آليات اندماج الوحدات غير الرسمية في االقتصاد الرسمي والمزايا التي يراىا من ىذا 

. االندماج

 :       ومن خالل نتائج التحميل النظري والميداني واختبار النموذج االفتراضي لمدراسة تبين بجالء أن

  السياسات المستيدفة لالقتصاد غير الرسمي لن تعمل إال بالتضافر مع السياسات الرامية لتحسين
 بعض التحديات التي تواجو المقاول غير الرسمي تشبو التحديات المؤسسات في االقتصاد الرسمي ، كون

كما أن التفاعل الموجود بين االقتصاد غير الرسمي واالقتصاد الرسمي يجعل . التي تواجو أي مقاول رسمي
المؤسسات الرسمية تؤثر في السياسات الخاصة باالقتصاد غير الرسمي فيؤثر الضعف المؤسسي من قبيل 
اإلفراط في الموائح واإلجراءات وتكمفتيا وضعف سيادة القانون والعجز عن إقامة أنظمة متكاممة لمممكية أو 

 .االبتكار أو المعمومات في زيادة حجم االقتصاد غير الرسمي
  المسؤولية عن اندماج االقتصاد غير الرسمي والعمل عمى تنظيمو مسؤولية تترك عمى المستوى المحمي، في

حين أن السياسات تتركز عمى المستوى الوطني والباحثة تعتبر إن االقتصاد غير الرسمية يجب أن يدخل 
في أجندة سياسات التنمية المحمية فطبيعة التدخالت عمى المستوى الوطني ال تتناسب في الغالب مع 

 .االحتياجات المحمية وال تتناسب وخصوصية كل منطقة
  استيدفت السياسات في الجزائر االقتصاد الرسمي متناسية أو ناسية االقتصاد غير الرسمي في كثير من

األحيان واإلجراءات التي مست االقتصاد غير الرسمي وصفت عمى أنيا مخصصة وال تقوم عمى ىيكل 
تم االىتمام ببعض القطاعات في االقتصاد غير الرسمي .منسق بين الوزارات ومختمف مستويات الحكومة

من قبيل التجارة غير الرسمية بشكل أساسي  وما تعمق بيا من ممارسات إلدارة المدن ويمكن القول أنو تم 
 .السعي إلييا بنشاط من قبل الدولة 

  وبشكل عام وحتى عمى الصعيد الدولي فالسياسات المنتيجة اتجاه االقتصاد غير الرسمي حديثة العيد وال
تزال قيد التطوير كما أن سياسات االبتكار الوطنية ال تعير اىتماما لالقتصاد غير الرسمي وال يعتبر 

 .االقتصاد غير الرسمي ىدفا لسياسات االبتكار التي ال تعتبره مصدرا لالبتكار
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 الدراسة اقتراحات- 3

: من جممة ما يمكن اقتراحو فيما يتعمق بقضية اندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية       

 وضع نموذج ناجع  استحداث ىيئة مختصة تعيد إلييا إدارة عممية االندماج في االقتصاد الرسمي و
 . تدير عممية الحوار االجتماعي مع مختمف األطراف المعنية باالندماج دون إقصاء لالندماج و

  التنسيق فيما بين كل مستويات السياسات المعدة في إطار اندماج االقتصاد غير الرسمي وبين مختمف
مع مراعاة ألىمية المعمومات المرتدة وما يمكن أن يترتب عنيا  (محمي-اقميمي–جيوي -الجيات وطني

 .من تصحيح النحرافات أثناء تنفيذ سياسة االندماج في االقتصاد الرسمي
  الجيوي لتحسين نوعية المعمومات االقتصادية   عمى المستوى المحمي واإلستراتيجيةإقامة خاليا اليقظة

دراجو ضمن الحسابات و  تحسين المعمومات واإلحصاءات حول االقتصاد غير الرسمي ومؤسساتو وا 
وعمى النصوص التنظيمية والقانونية الوطنية خاصة فيما يتعمق بحسابات الناتج المحمي اإلجمالي 

 عمى أن يكون باقي المعمومات (اقتصادية أو حكومية) في المؤسسة من معمومات ىو سري تحديد ما
 . لطالبيومتاحا

 يؤدي إلى توفير الوقت  ما، التصاريح مختمف ستخراج كذا ااستحداث عمميات تقديم الطمبات الكترونيا و
 .لممقاولين وموظفي الحكومة ويزيل ضرورة االتصال المباشر وبالتالي تقل فرص دفع الرشوة

  من خدمات والوقت الالزم إلصدار وما تقدمورسوم لكل ال االنترنيتعمى الجيات اإلدارية ونشر 
تعريف المقاولين عمى عمميات استخراج الوثائق إلى جانب . تقديم الشكاويوأماكن الموافقات وطرق 

والتصاريح بإتاحة جميع النماذج والمتطمبات بما في ذلك استعمال األشكال البيانية التوضيحية 
استعمال ممصقات وأقراص ولإلجراءات خطوة بخطوة في مكاتب البمديات ما يساىم إلى تخفيض الوقت 

 .مضغوطة موجزة تشرح ما يجب فعمو
 (إدماج أو تخفيض عدد اإلجراءات) تسجيل الممكية  من خالل تبسيطعقمنة أنظمة تسجيل الممكية 

 (باستخدام النظام االلكتروني )وتسريع وتيرتيا وجعل نقل الممكية أرخص تكمفة وأسرع وتيرة 

  نشاء نظام التسجيل الرقمي لمسجالت العقارية استخدام النظام االلكتروني في مكاتب التسجيل العقاري وا 
 إلى جانب .مما يتيح لمكاتب التوثيق والشير العقاري من فحص الممفات ومراجعتيا بصورة أكثر كفاءة

فرض رسم ثابت ومحدد في تسجيل الممكية ألن فرض الرسم كنسبة مئوية من قيمة العقار يشجع عمى 
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إعادة ىيكمة عممية تسجيل الممكية  مع االحتيال والغش والتدليس في اإلقرارات الخاصة بقيمة الممتمكات
 .من خالل إصدار القوانين

  إقامة نظام لمممكية الرسمية يكون محمي وفعال ىدفو إدخال كل ثروات الدولة في نظام تسجيل رسمي
االستعانة بتجارب ناجحة فيما مجال إضفاء الطابع الرسمي عمى حقوق الممكية غير الرسمية مثل وبمكن 
 االقتصاد غير الى جانب االستفادة من تجارب وخبرات الدول التي نجحت في عممية إدماج" البيرو"تجربة 

 .  كما يمكن االستفادة من نقاط ضعف التجارب الفاشمة لتداركياالرسمي 
  جراءات اكتساب الحقوق وعدم اإلفراط في متطمبات التسجيل لما لمعرفة لعمل عمى انخفاض تكاليف وا 

 .الحقوق الممكية وحدودىا من مزايا وأىمية في االقتصاد
 ينبغي أن تتضمن سياسات االبتكار إزالة العراقيل التي تحول دون النفاذ إلى نظام الممكية. 
  مشاريع تقييم أثر القوانين عمى عممية االندماج أي عبء القوانين عمى الوحدات غير الرسمية من  إقامة

خالل االستعانة باستجوابات ليا عالقة بأىم العوامل التي تمنعيم من االندماج بالتركيز عمى القطاعات 
 .المولدة لموظائف وخمق النمو

  يجب أن تضم سياسة االندماج الكيفية التي يتم بيا توعية المؤسسات في االقتصاد غير الرسمي بأىمية
 . االندماج

  أىمية إقامة منظومة صحية وعادلة لمجزاء والعقاب وفرض ىيبة الدولة من خالل آليات الرقابة بما يمكن
 . من احترام الجميع لمحقوق والواجبات

  عداد البحوث والدراسات حولو كما يمكن االىتمام أكثر بمجال االقتصاد غير الرسمي من خالل تكثيف وا 
العمل عمى تطوير النموذج محل الدراسة من خالل تعديمو أو إضافة متغيرات أخرى بحيث يبقى مجال 
ثراء الكتابات بشأن موضوع االقتصاد غير الرسمي مجاال واسعا و يحتاج لمكثير من الدراسات  البحث وا 

 .واألبحاث خاصة في الجزائر
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آفاق الدراسة .4

: من خالل معالجة إشكالية الدراسة يمكن اقتراح بعض المواضيع كمنطمقات فكرية لمميتمين بيذا الموضوع منيا 

. االبتكار في االقتصاد غير الرسمي في الجزائر-

 .المقاول غير الرسمي في الجزائر - 

 .تقدير حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر- 

وفي ختام ىذا العمل أدعو اهلل أن أكون قد وفقت في عرض وتحميل مختمف األبعاد التي تضمنتيا الدراسة وأنو 
. كأي عمل إنساني ال بد من أن ال يخمو من تقصير أو سيو أو خطأ ففوق كل ذي عمم عميم

 

 تم بحمد اهلل ونعمته
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******** المقابمة قبل التحكيم ********3:ممحق رقم

نص تقديم المقابمة 

:............................................. الساعة:...........................التاريخ

:................................................ المكان:...........................اليوم

/ تحية طيبة

أشكركم مجددا عمى منحي جزء من وقتكم النجاز ىذا العمل، أذكركم باسمي أنا الطالبة حمودة رشيدة طالبة سنة خامسة ذكتوراه عموم 
اقتصادية بجامعة محمد خيضر بسكرة، جئت لمحاورتكم في إطار بحث يتناول إشكالية إندماج المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في 

. االقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول دراسة عينة من والية بسكرة، ىذا إذا لم يكن لديكم مانع طبعا

فإذا كنتم مستعدين فدعونا نشرع في األسئمة المتعمقة بموضوع .وأحب أن أؤكد لكم ان ما تدلون بو سيكون سريا، وأنو لن يشار إلى ىويتكم
. البحث

مخطط المقابمة 

محور االقتصاد غير الرسمي واإلندماج (أوال

دعنا نتكمم عن ظاىرة االقتصاد غير الرسمي، بحيث تعاني كل الدول في العالم من ىذه الظاىرة و يبمغ مستويات كبيرة في  -1
 الدول النامية ومنيا الجزائر،  فماذا تقولون عن ا االقتصاد غير الرسمي؟

وىل ترون في وجوده وتناميو خطرا عمى االقتصاد ؟ وأين تكمن . ما ىو موقفكم سيدي من وجود االقتصاد غير الرسمي -2
الخطورة؟ 

يضم االقتصاد غير الرسمي العديد من الوحدات االقتصادية غير الرسمية ، ىل تجدون أىمية ومنفعة من وراء اندماجيا ؟  -3
 وماذا تقترحون لذلك؟

ىل تعتقد ان المقاول غير الرسمي يختار االقتصاد غير الرسمي لممارسة نشاطو كنتيجة لظروف قاىرة أم أنو يختار  -4
 .يمكن حذفو. الالرسمية بشكل مقصود ضمن استراتيجية معينة 

ىل تتوقعون وجود نعامالت مالية ضخمة وموارد وأصول غير مسجمة في األطار الرسمي تتداول في االقتصاد غير الرسمي  -5
 وىل يمكن تيميشيا أم انيا من األىمية بحيث ال يمكن السكوت عنيا؟ 

لو كان أحد أقربائك ينشطون في االقتصاد غير الرسمي وأنت ميتم بنوع المنتج الذي يقدمو، ماذا تقترح عميو لجمبو إلى  -6
. المجال الرسمي من تحفيزات خاصة في إطار عممكم ؟

محور الممكية   (ثانيا

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ومكتب العمل الدولي  والبنك الدولي ومركز المشروعات   أشارت معظم المنظمات الدولية منيا
دي سوتو، ودانيال كوفمان وفريديريك شنايدر بأىمية الدور الذي : الدولية الخاصة إلى جانب الكثير من االقتصاديين المتخصصين أمثال

 دليل المقابمة قبل التعديـــــل 
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تمعبو حقوق الممكية لإلدماج في االقتصاد الرسمي وتحقيق التنمية، وألن اإلنسان بطبيعتو مفطور عمى حب التممك، فيو بذلك يبذل جيده 
: وبناء عميو. فيما يمتمكو لتحسين سبل عيشو وتحقيق رفاىيتو، وعمى ىذا األساس أعتبرت الممكية منذ القدم حافزا لمتطور و التنمية

ما رأيكم في نظام الممكية الموجود في الجزائر؟ وىل تجدون فيو عامال محفزا أو معيقا بالنسبة لممؤسسات الرسمية وغير  -1
 الرسمية عمى حد سواء؟

 ماذا تقولون عمى اإلطار القانوني الذي يحكم  حقوق الممكية وكذا وشروط نقميا؟  -2
لتممك مؤسسة أصل أو عقار ىل يمكن أن يكون لبطء اإلجراءات دور في االنسحاب من مواصمة إنشاء المؤسسة؟  -3
بالنسبة لتشجيع االبتكار في المؤسسات المصغرة ىل ترون أن نظام الممكية  في الجزائر يحمي المبتكرين والمبدعين  -4

.  وبالتالي يحفزىم عمى االبتكار
 ما رأيكم في نظام براءات االختراع الجزائري؟ وىل يجد المبتكر الجزائري طريقو بسيولة لمحصول عمى براءة اختراع؟ -5
. ىل يمكن أن تعدد لن بعضا من أىم العراقيل التي تواجو بالمؤسسات المبتكرة عمى وجو التحديد؟ -6

ىل تؤمن بوجود ابتكارات في االقتصاد غير الرسمي؟ -7    

في حال ما إذا تم تسييل الحصول عمى الممكية سواء ممكية مؤسسة أو ارض أو عقار أو حتى تسييل الحصول عمى براءة - 8
. ىل ترون أن ىذا يعتبر مبرر وحافز لجمب أصحاب المؤسسات غير الرسمية؟ .االختراع

: محور الفساد (ثالثا

لى أي مدى يقبل أو يرفض ىدايا أو مزايا أثناء تأدية وظيفتو - 1 ىل توافق سيدي المدير عمى أن نتكمم في موضوع الموظف العمومي وا 
. وىل ليذه المزايا واليدايا دور في عزوف المؤسسات رسمية أو غير الرسمية عمى اإلندماج؟ .(رشاوي)

؟ .يعكس الراتب الذي يتحصل عميو الموظف العمومي الجيد المبذول في الوظيفة؟ الى أي مدى تجده راضي عمى ىذا الراتب بداية ىل-2

 وىل ىذا ىو السبب في طمب اليدايا والمزايا؟-3

في رأيكم ىل يمكن أن يؤدي الطمب المتزايد عمى الرشاوي  ميما كان نوعيا من قبل الموظفين إلى إثقال كاىل المؤسسات المصغرة -4
القائمة وعزوف المؤسسات غير الرسمية  عن استكمال اجراءات بداية النشاط ؟ 

لى أي مدى أنتم منفتحون عمى المواطن خاصة في مجال -5 ىل يمكن أن تحدثنا عن أىمية الشفافية والنزاىة والمصداقية في مؤسستكم، وا 
تاحة الوصول إلى المعمومة . التسييالت وا 

؟ .ىل تصمكم شكاوي فيما يتعمق بسوء الخدمة وكيف تتعاممون معيا-6

. ىل ىناك عقوبات ردعية إزاء المقصرين في آداء الخدمة؟ -7

؟ .ىل أنتم راضون عمى ما تقدمونو من خدمات إزاء المؤسسات المصغرة وماىي مشاريعكم في مجال تحسين الخدمة العمومية-8

محور آداة تحميل العوائد والتكاليف  (رابعا
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 في إطار مساعدة صناع القرار عمى اتخاذ قرارات مالئمة بشأن االقتصاد غير الرسمي أوجدت العديد من األدوات لذلك، منيا أداة التكمفة 
والعائد أحد الطرق التي تستخدم بصورة واسعة في التخطيط و يمكن أن تمعب دورا ىاما في المساعدة عمى فيم آلية االندماج في االقتصاد  

.  الرسمي

ىل يدرس صاحب المؤسسة البسكرية السوق من ناحية المزايا والفرص و التيديدات أم أنو يدخل مباشرة في النشاط من دون دراسة؟ -1

 ماىي في نظرك المزايا التي تتيحيا الدولة والتي تجمب المؤسسات المصغرة بشكل أكبر ؟ -2
 ؟.ىل ترى أن ىذه المزايا محفزة أكثر من االقتصاد غير الرسمي -3
 ىل ترى أن التمويل البنكي وحده يعد سببا لالندماج في االقتصاد الرسمي؟ -4
 ىل ترى أن الضرائب ىي السبب الوحيد في عزوف المؤسسات غير الرسمية عن االندماج؟ -5

في نظرك ىل تكاليف البقاء في االقتصاد غير الرسمي أكبر من تكاليف الدخول إلى االقتصاد الرسمي ؟ - 6

أين ترى اإلجراء الذي يثقل وينفر المؤسسات الرسمية لبدء النشاط؟ -7

. كم يستغرق المتعامل لديكم من الوقت والتكمفة الستكمال كل اإلجراءات واالنتقال إلى الخطوة الموالية؟--8

في نظرك ما أىم العراقيل التي الزلتم ترونيا ضرورية إلزالتيا في إطار عممكم لمساعدة المؤسسات القائمة أو التي تفكر في الدخول -9
. الى االقتصاد الرسمي

؟ .ىل تسعون لالحتكاك بيذه الفئة اآلن أو مستقبال ىل لديكم القابيمة لذلك-10

؟ .ماذا تقترحون كحل ليذه الفئة خاصة المبتكرين منيم-11

ىل يمكن سيدي المدير تقديم أرقام عن حصيمة النشاط خاصة في ما تعمق بعدد المؤسسات المستحدثة لدى مؤسستكم؟ -12

 .نشكر لكم تعاونكم معنا
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 2:ممحق رقم

 

 

 

 

 دليـــــــــــــــــل المقـــــــــــــــابمــــــــــة بعد التحكيم
                      المؤىل الوظيفي االسم والمقب:                      مؤسسة االنتساب:       تاريخ المقابمـــــــة     

  
 

األسئمــــــــــــــــــــــــة 
 

 ما ىو تفسيركم لعزوف الكثير من حاممي المشاريع عمى االندماج في اإلطار الرسمي لالقتصاد الجزائري؟ (1
، بالنسبة لممؤسسات االقتصادية غير الرسمية لمدخول لالقتصاد (...ممكية أصل أو عقار )حسب  رأيكم ما أىمية حقوق الممكية  (2

 .الرسمي؟
 حسب وجية نظركم ما أىمية نظام براءات االختراع في الجزائر عمى  إنشاء المبتكرين لمؤسسات جديدة ؟ (3
عمى رغبة المؤسسات الصغيرة في مواصمة  (.....طمب ىدايا، تقديم أموال، مزايا )حسب رأيكم ما أثر بعض السموكات اإلدارية  (4

 .إجراءات إنشائيا؟
 ماذا تقولون عن أىمية دراسة تكاليف وعوائد المشروع عمى قرار إنشاء مؤسسات صغيرة والدخول إلى السوق الرسمي؟ (5
 ماىي الطريقة التي تقترحونيا لضمان إندماج المؤسسات االقتصادية  غير الرسمية في االقتصاد الرسمي؟ (6

نشكركم جزيل الشكر عمى الوقت الممنوح لنا لإلجابة عمى ىذه األسئمة  -
 

  ham.rachida@yahoo.fr:بإمكانكم مراسمتي عمى البريد اإللكتروني
  

الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــةالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة   
  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـيوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي

  جامعة محمد خيضر بسكرةجامعة محمد خيضر بسكرة
رركليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيكليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسي   
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  03:ممحق رقم 

 االستبيان قبل التحكيم
موجو لمعائالت  (القسم األول

  .اليدف من ىذا المحور ىو معرفة خصائص ونمط استيالك األسر و اكتشاف الممارسين لألنشطة غير الرسمية
 :ذكور                  إناث:                   كم يبمغ عدد أفراد أسرتك؟                 منيم- 1س
 . سنة15وضعية أفراد  العائمة األكثر من -2س

: السنالجنس 
1-(15-25) 
2-(26-35) 
3-(36-45) 
  45أكبر من-4

الحالة 
العائمية 

-أعزب1
- متزوج2
مطمق  3
أرمل 4-

المستوى لدراسي 
متوسط 2-ابتدائي 1
جامعي - ثانوي3
بدون مستوى 6-تميين5

المينة 
موظف : 2-بطال: 1
تمميذ  -4-أعمال حرة: 3
متقاعد -6- طالب–5

     
     
     
     
     
     

 يرجى التوجو إلى القسم الثاني:  سنة وبدون عمل أو تمارس نشاط خارج وظيفتك 15إذا كان سنك أكثر من  (3س

 نوع المسكن والتجييزات- 4س

طبيعة ممكية المسكن نوع المسكن 
. مسكن فردي1
. شقة2
آخر 3

عقد ممكية رسمي 1
عقد عرفي -2
عقد ممكية غير رسمي  -3

  
 2        ال 1نعم : ىل تممك أنت أو أحد أفراد أو عائمتك منزال أخر أو محال ال تقيمون فيو- 5     س

 :أو          عقد   عرفي:           إذا كان نعم ىل ىو تممكو  بعقد ممكية رسمي - 6س

 .2:ال                 - 1:نعم :  ىل ىو لإليجار- 7     س

من يقوم بيذه األعمال؟  (.بناء-تركيب شبكات-ترصيص–طالء )عند الشروع في أعمال صيانة في المنزل -8س
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أنت ومؤسسة غير رسمية -مؤسسة خاصة  رسمية               -مؤسسة غير رسمية        :            -بمفردك-  

: ىل بإمكانك أن تحدد لنا أماكن اقتناء المواد التالية ؟– 9س

نوع السوق المواد 
محالت ومراكز شراء  1
تاجر ) سوق غير رسمي 2

 (متنقل، الشارع
معا -3 

نوع المنتجات 
محمية،   –1 
مستوردة، -2
معا - 3

ىل تستعمميا 
ألغراض تجارية 

نعم -1
ال -2

   مالبس  1

   أجيزة كيرومنزلية  2

   مواد تنظيف وتجميل  3

   قطع غيار  4

   مواد استيالكية   5

كم يبمغ متوسط الدخل  الشيري لمعائمة ؟  -10س

دج                                                 40000أكثر من -  دج                40000 دج إلى 20000من-دج            20000أقل من -

محور خاص بالوحدات االقتصادية غير الرسمية  (المحور الثاني

. اليدف من ىذا المحور ىو معرفة خصائص العاممين في االقتصاد غير الرسمي وطبيعة أنشطتيم
: الرجاء منكم وضع عالمة أو رقم اإلجابة التي تراىا مناسبة-
 ماىو مجال نشاطكم؟      صناعي                تجاري                  خدمي                 اختراع- 1س
 منذ متى وأنتم تعممون في ىذا النشاط؟-2س
.  سنوات            05أكثر من -  سنوات           05سنة إلى 01من - أقل من سنة              -
ضع رقم اإلجابة  ؟ ماىو أىم سبب لدخولك ىذا النشاط- 3س

 ىذا النشاط عائمي ومتوارث أبا عن جد لم أحصل عمى وظيفة       
 
 
 

 لمحصول عمى دخل أكبر 
 (حدد)سبب آخر

 
أفضل العمل بمفردي 

 

؟ (فكرة المشروع)مع من بدأت ىذا النشاط-4س
 

 

 مع العائمة بمفردي       
 

 مع شريك 
1 4 

5 2 

1 4 

 
2 

3 5 
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 (حدد)سبب آخر 
 

 
مع مجموعة من الشركاء  

 

لتمبية حاجات مشروعك المالية، ماىو المصدر الذي اعتمدت عميو؟ -5س
 

 

 مبمغ ورثتو - دعم العائمة       -
 
 
 

عوائد أعمال سابقة - مدخرات شخصية -
 

استدانة منحة بطالة 

------------------------------------ (حدد)مصدر آخر

كم توظف من عامل في مؤسستك؟ -6س

  عمال09أكثر من -   عمال         09 إلى06من -  عمال            05 إلى02من -أنت فقط               -

: المجموع:                   عدد الرجال :                       عدد النساء - 7س

: ماىو مستواىم التعميمي-8س

 جامعي - تكوين ميني          -ثانوي         - متوسط           -ابتدائي         -  بدون مستوى        -

 ؟ (عرفية)عقود كتابية -: ىل يعممون تبعا لـــــ-9س
اتفاق شفيي؟ -
بدون عقد؟  -
. عقد كتابي محرر من الموثق؟-

من ىم زبائنك؟ - 10س

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة رسمية 
أفراد وأسر 

وسطاء يعممون لصالح مؤسسات رسمية 
محور الممكية 

. عمى اإلجابة المالئمة (x)الرجاء منكم وضع عالمة 
ىل سبق وأن قمت بتسجيل مشروعك؟ -1

 ال - 2نعم                                                 -1
أين - 2س.  ....................................................................................................  إذا ال، لماذا؟ (

 -         (حدده)مكان آخر- في محل مخصص               -في البيت                 : تقوم بممارسة نشاطك ؟
 (إن وجد)في مرآب البيت - في غرفة                          : إذا كان في البيت-3س

1 

2 

3 

 

3 

 

1 4 

5 2 

3 6 

 

7 

1 

2 

3 

4 
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:          بموجب عقد إيجار:                 -عقد ممكية- إذا كان في محل، فكيف تحصمت عميو؟     - 4-
صناعي                   حرفي                  تاجر                مخترع             :    ىل أنت- 5س
ىل قمت بتسجيل اختراعك في المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية : إذا كنت مخترع -6

       2:                                                         ال  1:نعم
.  ....................................................................................................   إذا ال، لماذا؟ ( 
 أين تقوم ببيع منتوجك ؟- 7
 في مكان محدد في السوق -في بيتك       -

 
 
 

في مكان محدد في الشارع -
 

 
في مكان غير محدد في السوق -
في مكان غير محدد في الشارع - 

إذا كان في مكان محدد في السوق أو الشارع، ماذا فعمت لمحصول عميو؟ -8
 لم أفعل شيئا           -
استأجرتو من شخص سابق               -
عن طريق رخصة  -

: ال:                               ؟  نعم ىل ترى أن طريقة عممك تزيد من إيرادتك-9
...........................................................................................................................ولماذا؟10

 ...........
في حال قدمت لك الدولة التسييالت المتعمقة بالممكية   لمزاولة نشاطك ىل تعتبر ذلك كافيا لضمان دخولك في االقتصاد الرسمي  9-

؟  وعدم العودة لالقتصاد غير الرسمي
 نعم                                                ال

ىل ترى أن دخمك سيزيد عما كان عميو في حال تممكك  الرسمي لمعقار أو المحل أو براءة االختراع في حالة كونك مخترع -10
 :ال-2:                                                       نعم-1

II) محور التكاليف 
 ما ىو متوسط األجر الذي تدفعو لعمالك في الشير؟ .1

 .20000أكثر من - دج            20000 و 18000بين  -18000أقل من :-  المبمغ

 :ال:                            نعم : ىل ىم مؤمنين اجتماعيا  .2
 .بالسنتيم:..............كم تقدر تكمفة تغطيتيم االجتماعية شيريا: إذا كان الجواب نعم .3
 ؟كم تقدر متوسط فاتورة المواد التالية تكاليف ممارسة نشاطك .4

 
 10000أكثر من 10000-2000دج 2000أقل من المصاريف 

   ماء 
   كيرباء 

1 4 

5 
2 

3 

 

1 

2 

3 
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   وقود 
   صيانة معدات 

   معدات 
   أنترنيت +ىاتف

   مواد أولية 
 
 

 المجموع الشيري 

أسعارك بالمقارنة مع المنافسين اآلخرين ىل تراىا ؟ -5س
ال أعمم -4أدنى                -3متوسطة                - 2أعمى                       -1

أرباحك بالمقارنة مع منافسيك الرسميين ىل ترىا ؟   - 6س
ال أعمم -4أدنى                              -3متوسطة                     - 2أعمى                          -1

؟  (دج)كم يبمغ متوسط ربحك الشيري -7س
دج 40000دج                      أكثر من 40000-20000دج         بين20000أقل من 

 .بإمكانك اختيار أكثر من إجابة )محور عدم التسجيل 
. اليدف من ىذا المحور معرفة أسباب عدم التسجيل رسميا

 ماىو أىم سبب لعدم تسجيمك رسميا؟ -1
 ال أحتاج إلى تسجيل  -
أنا بصدد التسجيل -
ال أدري إن كان يجب عميا التسجيل أم ال؟ -
. ىناك إجراءات عديدة لمتسجيل ومعقدة-
التسجيل سيؤثر عمى عممي سمبا -
عميا أن أدفع مبالغ كبيرة لمتسجيل -
عدم ثقة في اإلدارة والخوف من التقرب منو اإلداريين -
 (حدد)سبب آخر -

مستوى األىمية ما أىم العوامل التي ترى أنيا تمنعك من التسجيل الرسمي؟  -2

غير ميم 
إطالقا  

ال أعمم ميم جدا  ميم  غير ميم 

     ارتفاع تكمفة التسجيل وااللتزام بالقوانين وتعقدىا  -
     عدم إمكانية الوصول لمخدمات  -

     كثرة البيرقراطية 
 المقدمة من طرف الييئات اإلدارية وعدم تعسف السمطة وسوء الخدمة 

 فاعميتيا
     

2 

3 

4 

5 

6

7 7 

1 

8 
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ماذا  يفعل الممارسون لألنشطة غير المسجمة لتجنب رقابة الجيات الرسمية ؟ -3

  .تغيير مكان بيع المنتوج-
 ألمخاطرة-
 دفع رشاوي  وىدايا لموظفي الييئات العمومية-
 .(حدد)طرق أخرى-

 محور الفساد
 أكثر مؤسسة 1 بحيث يمثل 6 إلى 1رتبيا من ).ما ىي في نظرك الجيات التي تخمق الروتين والتأخير في اإلجراءات -1

 ( أقميا6تخمق الروتين و

 1 2 3 4 5 6 
      اإلدارة المحمية 

       مركز السجل التجاري
       مصالح الضرائب

      البنوك 
       أمالك الدولة

                  (البمدية والوالية)اإلدارة المحمية 
      مصالح األمن 

:    ال:                       ىل تتمقى صعوبات في التعامل مع اإلدارة  ؟  نعم-2
إذا نعم، حدد أي منيا؟ -2-1

 مكاتب اإلدارة المحمية؛  

  مفتشيات العمل؛  

 .  مصالح التجارة وقمع الغش

  مصالح الضرائب؛

 مصالح األمن ؛    

     . (الرشاوي)التخوف من التعرض لممساومة من قبل موظفي اإلدارات-
      .كثرة الضرائب المفروضة عمى المؤسسات وارتفاع اسعارىا-
. كثرة إجراءات التسجيل واستخراج رخص استغالل النشاط-

توصيل الكيرباء، الماء ، الصرف الصحي، )وتراخيص البناء
 (االتصاالت

     

     عدم المعرفة بكيفية ملء االلتزامات واإلقرارات  

  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



قحـــــــــالمال  

 

321 
 

 .(حدد) جيات أخرى 

:  حدد نوع المشكل2-2

مرتبط ببيع المنتوج - مرتبط بالضرائب وتراخيص االستغالل             -مرتبط بالمقر                      - 

 (حدد)أخرى -      مرتبط بالسعر                  مرتبط بالموائح و القوانين                           

: كيف تم معالجة المشكل-2-3

من خالل دفع غرامة -وديا                            -بااللتزام بتطبيق القوانين          -

.         (حدد)حل آخر - لم يحل المشكل                   - تقديم ىدية                    -

توظيف وساطة   -

ىل أنت مستعدا لتتقديم مزايا وىدايا في كل مرة حتى قبل أن يطمب منك ذلك   - 3

الأعمم                           غالبا                                                أحيانا                     

 :ىل سبق وطمب منك تقديم ىدايا أو مبالغ مقابل مواصمة العمل في نشاطك4-

ال  - نعم                                               -

:   إذا نعم حدد عدد المرات - 5

مرة واحدة                                                      أكثر من مرة  

                محور أىمية االندماج في االقتصاد الرسمي 

:  قيم أىمية المزايا التي تمنحيا الجيات التالية في جذبك لالندماج في االقتصاد الرسمي تقدميا الجيات التالية-1

درجة األىمبة  المزايا   الجية
ميم 
جدا 

غير ميم 
ميم  

غير 
ميم 

إطالقا 

ال 
أعرف 

السجل 
التجاري 

 

 ال تخضع الشركات الحديثة التسجيل إلى إجراءات اإليداع 
القانوني لحساباتيا في لسنة االولى من التسجيل 

ال يمكن التسجيل في السجل التجاري بدون اثبات سند ممكية 
أو عقد إيجار أو امتياز لموعاء العقاري الذي أو كل عقد أو 

. مقرر تخصيص   مسمم من طرف ىيئة عمومية
 .  المشاركة في الصالونات والمعارض-

4 3 2 1 0 
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الضمان 
االجتماعي 

تامين عمى المرض والتعويض األمومة والشيخوخة والتقاعد 
لممؤمن وعائمتو  

     

الضريبة الجزافية الوحيدة لمذين ال يتجاوز رقم أعماليم 
دج  10000مميون دينار تقدر ببحد أدنى 30

     

     سنوات وبالتالي زيادة العوائد 10 الى 3عدم دفع ضرائب من 
مشتمة 

المؤسسات   
استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات حديثة النشأة لمدة 

معينة  
     

إيجار وتسيير المحالت وتقديم مختمف الخدمات واإلرشادات 
الالزمة  

     

     إعداد الدراسات التقنية واالقتصادية لممشاريع 
     إقامة دورات تكوينية لحاممي المشاريع 

مركز تسييل 
المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة 

مساعدة المقاولين عمى تخطي الصعوبات اإلدارية في -
مرحمة التأسيس   

     

     اإلشراف عمى متابعة ممفات حاممي المشاريع -
     تقديم خدمات اإلستشارة ميدان التسيير ونشر المعمومات -

االمتيازات 
الجبائية 

 .اإلعفاء من دفع حقوق نقل الممكية 
اإلعفاء من دفع الضريبة عمى أرباح الشركات لمدة ثالث 

واإلعفاء من . سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط (3)
 (10)تصل المدة إلى عشر. الرسم عمى النشاط الميني

 .سنوات 

     

الحماية 
القانونية  

     الحماية القانونية من كل محاوالت التقميد والغش  -
 
 

قيم أىمية العقوبات التالية  في جعمكم ترغبون في اإلندماج -2

درحة األىمية العقوبة  
غير ميم غير ميم  ميم ميم جدا  

إطالقا 
ال 

أعرف 
كل موظف طمب أو قبل بشكل مباشر او غير مباشر مزية 
غير مستحقة سواء لنفسو أو لصالح شخص آخر يعاقب 

سنوات وغرامة من  (10)إلى عشر (02)بالحبس من سنتين
 دج أما 1.000.000دج إلى200.000

إلى 1.000.000الشخص المعنوي المدان فيعاقب  
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دج إلى جانب غمق المؤسسة والمنع من 5.000.000
 5مزاولة النشاط الميني أو االجتماعي لمدة ال تتجاوز 

 سنوات، 
كل عمل متعمد يتم دون موافقة المالك لمبراءة بكونو يقع 

تحت طائمة  جنحة التقميد بحيث يعاقب بالحبس من 
 (دج2.500.000)أشير إلى سنتين وبغرامة من  (6)ستة
ويقع . أو بأحدى ىاتين العقوبتين (دج10.000.000)

تحت نفس الجنحة كل من يتعمد إخفاء شيء أو عدة أشياء 
مقمدة أو يبيعيا او يعرضيا أو يدخميا إلى التراب الوطني 

     

ىل كنت عمى دراية بالمزايا والعقوبات سالفة الذكر؟ - 3

: ال:                                            نعم

: إلى ماذا ترجع عدم معرفتك بيذه المزايا : إذا ال - 4

أنا ال أبحث عن المعمومة؟    -
 .عدم نشرىا الجيد لممزايا التي تقدميا ؟.سبب يعود لمجيات المعنية  -
 :...............................................(حدده)سبب آخر -

أي إجراء تراه عمى درجة من األىمية بمكان لالندماج في االقتصاد الرسمي  ؟ -5

ميم اإلجراء 
جدا 

غير ميم 
ميم  

غير 
ميم 

إطالقا 

ال 
أعرف 

  -  -  -  -  -تبيسط الحصول عمى حقوق الممكية الرسمية 
خفيض تكاليف الدخول والبقاء في االقتصاد الرسمي 

 (اشتراكات- ضرائب)
-  -  -  -  -  

. محاربة الرشوة ومظاىر الفساد في المؤسسات العمومية
 

-  -  -  -  -  

: عند أول فرصة ستعرض عميك في االقتصاد الرسمي  ىل تفضل؟-6

ممارسة نشاطك بصورة رسمية ؟    -1
 .عدم ترك نشاطك غير الرسمي؟ -2

فضال عدم ترك أي سؤال بدون إجابة )شكرا جزيال عمى الوقت الممنوح لملء االستبيان وعمى تعاونكم معنا

 

 

1 

2 

3 

1 1 
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 04: ممحق رقم

 

 

 

 

 

، .....السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو......األخت المحترمة.....األخ المحترم 
إشكالية اندماج المؤسسات االقتصادية غير /       االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة بعنوان

دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في والية -الرسمي في االقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول
". بسكرة

     ونظرا ألىمية رأيكم في ىذا الموضوع، فإننا نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة، حيث أن صحة نتائج االستبانة 
تعتمد بدرجة كبيرة عمى دقة إجابتكم، لذلك نرجو منكم  أن تولوا ىذه االستبانة اىتمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من 

. عوامل نجاحيا، عمما بأن المعمومات الواردة في ىذه االستبانة ستعامل بسرية تامة وسوف تستخدم ألغراض البحث العممي فقط
. وتفضموا بقبول فائق التقدير واالحترام . شاكرين لكم حسن تعاونكم

حمودة رشيدة : الطالبة
 

  .أمام العبارة الصحيحة (x)نرجو منكم التكرم باإلجابة المناسبة عمى التساؤالت  التالية بوضع عالمة
 :ذكور                  إناث:                   كم يبمغ عدد أفراد أسرتك؟                 منيم- 1س
 . سنة15وضعية أفراد  العائمة األكثر من -2س

الجنس 
 (أنثى)أ 
 (ذكر)ذ 

: السن
1-(15-25) 
2-(26-35) 
3-(36-45) 
  45أكبر من-4

الحالة العائمية 
أعزب 1-
متزوج 2-
مطمق  3-
 أرمل 4-

المستوى لدراسي 
متوسط - 2ابتدائي،  - 1
جامعي - 4ثانوي، - 3
بدون مستوى 6-تميين، -5

المينة 
موظف - 2بطال،   : 1
تمميذ  -4-أعمال حرة: 3
متقاعد -6- طالب–5

     
     
     
     
     

كم يبمغ متوسط الدخل  الشيري لمعائمة ؟  -3س
دج          40000أكثر من -  دج                40000 دج إلى 20000من-دج            20000أقل من -

ما نوع المسكن وطبيعة اممكية السكن الذي تقيمون فيو؟  - 4س
 

طبيعة ممكية المسكن نوع المسكن 
عقد ممكية رسمي - .مسكن فردي -

ةةــــــــــــــــــــــة الشعبيـة الشعبيـــــــــــــــــــــة الديمقراطيــة الديمقراطيــــــــــــــــة الجزائريــة الجزائريــــــــــــــــــالجمهوريـالجمهوريـ   
  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـيوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي

محمد خيضر بسكرةمحمد خيضر بسكرةجامعة جامعة    

   وعلوم التسيير وعلوم التسيير والتجارية  والتجارية كليـــة العلوم االقتصاديةكليـــة العلوم االقتصادية
  

بيانات عن العائلة  (القسم األول  

 االستبيان بعد التحكيم
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. شقة -
آخر  -

عقد عرفي -
عقد ممكية غير رسمي  -

: ال :            نعم: ىل تممك أنت أو أحد أفراد عائمتك منزال أخر أو محال ال تقيمون فيو- 5 س
 :أو          عقد  عرفي:           إذا كان نعم ىل ىو   بعقد ممكية رسمي - 6س
 :.ال:                 - نعم :  ىل ىو لإليجار- 7س

من يقوم بيذه األعمال؟  (.بناء-تركيب شبكات-ترصيص–طالء )عند الشروع في أعمال صيانة في المنزل -8 س
أنت ومؤسسة غير رسمية -مؤسسة خاصة  رسمية               -مؤسسة غير رسمية        :            -بمفردك-  
: ىل بإمكانك أن تحدد لنا أماكن اقتناء المواد التالية ؟– 9س

نوع السوق المواد 
محالت ومراكز شراء  1
 سوق غير رسمي 2
 (تاجر متنقل، الشارع)
معا -3 

نوع المنتجات 
محمية،   –1 
مستوردة، -2
معا - 3

ىل تستعمميا 
ألغراض تجارية 

نعم -1
ال -2

   مالبس  1
   أجيزة كيرومنزلية  2
   مواد تنظيف وتجميل  3
   قطع غيار  4
   مواد استيالكية   5

  يرجى التوجو إلى القسم الثاني:  سنة وبدون عمل أو متقاعد أو تمارس نشاط خارج وظيفتك15  إذا كان سنك أكثر من 

                         

 خصائص  النشاط  (المحور األول     

: أمام كل عبارة وفق ما ترونو مناسبا من بين الخيارات المتاحة (x) نرجو منكم وضع عالمة 
:                خدمي:                  تجاري:                ؟      صناعيماىو مجال نشاطكم- 1س
إذا كان  ال يرجى عدم اإلجابة عمى أسئمة                ال         -    نعم : ىل يدخل مجال نشاطكم في إطار االختراعات-2س

 البعد الرابع من إلستبيان
 ؟ منذ متى وأنتم تعممون في ىذا النشاط-3س
.  سنوات            05أكثر من -  سنوات           05سنة إلى 01من - أقل من سنة              -
؟ ماىو أىم سبب لدخولك ىذا النشاط- 4س
 لم أحصل عمى وظيفة                     -
 ىذا النشاط عائمي ومتوارث أبا عن جد -
 أفضل العمل بمفردي -
 .لمحصول عمى دخل أكبر -

 
 

كم توظف من عامل في مؤسستك؟ -6س
  عمال09أكثر من -   عمال         09 إلى06من -  عمال            05 إلى02من -أنت فقط               -

:                    من  الرجال :                     ىل أغمبيم من النساء -7س

 اتفاق شفيي                     اتفاق مكتوب                       بدون عقد: ىل عمالك يعممون تبعا لـــــ-8س

وسطاء يعممون لصالح مؤسسات رسمية .        - أفراد وأسر.         -  مؤسسات صغيرة ومتوسطة رسمية-من ىم زبائنك؟ - 9س

  المالية، ما هو المصدر الذي اعتمدت عليه؟كلتلبية حاجات مشروع-5س

 مدخرات شخصية                 -

 استدانة                            -

  منحة                              -
 
  

 

 

 

 خصائص الوحدات االقتصادية غير الرسمية   (القسم الثاني
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أسعارك بالمقارنة مع المنافسين اآلخرين ىل تراىا ؟ -10س
ال أعمم -أدنى                -متوسطة                - أعمى                       -
 

أرباحك بالمقارنة مع منافسيك الرسميين ىل ترىا ؟   - 11س
ال أعمم -أدنى                              -متوسطة                     - أعمى                         -

 -         (حدده)مكان آخر- في محل مخصص               -في البيت                 : أين تقوم بممارسة نشاطك ؟- 12س

عن طريق رخصة  - :         بموجب عقد إيجار:         -عقد ممكية- إذا كان في محل، فكيف تحصمت عميو؟     - 13س

: ال:                                                         نعم : ىل تممك حساب بنكي- 14س

ىل سبق وأن قمت بتسجيل نشاطك رسميا؟ -15س
ال  - 2نعم                                                 -1

   عند أول فرصة لك  في االقتصاد الرسمي  ىل تفضل؟-16س
. البقاء في  النشاط غير الرسمي؟- ممارسة النشاط بصفة رسمية                                         -

 
 

.  أمام كل عبارة وفق ما ترونو مناسبا من بين الخيارات المتاحة (x)         نرجو منكم وضع عالمة 
 
 

الر
قم 

 
 

أبعاد التقييم وعبارات القياس 

درجات سمم القياس 

غير موافق 
تماما   

غير 
موافق 

موافق موافق   محايد 
تماما 

حقوق الممكية : البعد األول
غير ميم   (محل ، عقار، منزل، أرض )تسجيل ما أممكو رسميا من أصل-  01

.  بالنسبة لي
     

تممكي الرسمي لمعقار أو المبنى أو المحل لممارسة نشاطي عامل رئيسي - 02
.  لممارسة  نشاطي االقتصادي

     

     تساىم الممكية المسجمة في زيادة عوائد نشاطي   - 03
تبسيط إجراءات تسجيل حقوق الممكية يدفعني  إلى تسجيل ممكية نشاطي - 04

. رسميا 
     

الرسوم اإلشيار والتوثيق و ضريبة نقل )ارتفاع تكمفة تسجيل الممكية - 05
. تمنعني من تسجيل نشاطي رسميا (...الممكية،

     

تخفيض الوقت الالزم لتسجيل الممكية يمكن أصحاب المشاريع من التركيز -  06
. عمى ممارسة أنشطتيم

     

     تؤدي الممكية الرسمية إلى الرفع من فرص الحصول عمى التمويل والقروض   - 07
     .  حقوق الممكية المحمية  تزيد من فرص توسيع ونمو النشاط الرسمي  08
بالقوة، )يحمي ممارسوا ألنشطة غير الرسمية حقوق ممكياتيم بطرقيم الخاصة  09

. (..االعراف والتقاليد، السر الميني، شبكة اتصاالت خاصة
     

  
 

    

  

 آليات االندماج في االقتصاد الرسمي (المحور الثاني
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     . حماية حقوق الممكية تزيد من عوائد النشاط 10
مشكل المقر بالنسبة لممارسي النشاط غير الرسمي من أكبر المشاكل التي  11

. تواجييم أثناء آداء نشاطيم
     

غير موافق أبعاد التقييم وعبارات القياس 
تماما   

غير 
موافق 

موافق موافق   محايد 
تماما 

عدم امتالك سجل تجاري من طرف ممارسي األنشطة غير الرسمية من المشاكل  12
التي تصادفيم مع الييئات الرسمية ولجان التفتيش 

     

الصعوبات التي تواجو ممارسوا األنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحل  13
عن طريق التغيير المستمر ألماكن بيع المنتجات وتقديم الخدمات 

     

تكاليف وعوائد النشاط : البعد الثاني
اشتراكات الضمان االجتماعي المرتفعة  تمنعني من البقاء في  النشاط -  01

الرسمي  
     

     الضرائب المرتفعة  تمنعني من البقاء في  النشاط الرسمي  - 02
كثرة  إجراءات البدء في النشاط  الرسمي تكون عمى حساب الوقت الالزم - 03

. لممارسة نشاطي
     

طول المدة المستغرقة لمبدء في النشاط االقنصادي الرسمي تؤثر عمى قرار -  04
. دخولي في النشاط الرسمي

     

تمنعني  (...عدد ساعات العمل، األجر،)كثرة الموائح المتعمقة بقوانين العمل-  05
من دخول والبقاء في النشاط الرسمي 

     

     العوائد في األنشطة غير الرسمية أكبر من العوائد في األنشطة الرسمية -  06
في األنشطة (...غمق المحل، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات،)المخاطرة  07

غير الرسمية كبيرة جدا 
     

     ال يتطمب أموال كبيرة  (غير الرسمية)قرار ممارسة األنشطة  غير المسجمة  08
رسوم ، إشيار، تكاليف )قرارا دخول في النشاط الرسمي يتطمب تكاليف كبيرة 09

  (...تغطية اجتماعية، أجر أدنى مضمون، رسوم نقل الممكية،
     

الصعوبات التي تواجو ممارسوا األنشطة غير الرسمية تحل عن طريق تقديم  10
. بعض المزايا واألموال

     

الصعوبات التي تواجو ممارسوا األنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحل  11
عن طريق االستمرار في المخاطرة  

     

الرشاوي تمعب دور التأمين عمى  الخسائر التي يمكن أن يتحمميا أصحاب  12
. األنشطة غير الرسمية يكون

     

الفساد اإلداري مكافحة : البعد الثالث
احترام القانون من طرف المتعاممين االقتصاديين يفرض تفضيل األنشطة  01

. الرسمية
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قوة القانون تفرض عمى ممارسي األنشطة االقتصادية تفضيل األنشطة  02
.   الرسمية

     

الممارسون لألنشطة غير رسمية يتعرضون لمالحقات مستمرة من طرف الييئات  03
  (...مديرية التجارة ،فرق قمع الغش، مديرية الضرائب،)الرسمية 

     

التوجو إلى األنشطة غير المسجمة سببو المزايا غير المستحقة التي يطمبيا  04
. موظفوا اإلدارة العمومية 

     

غير موافق أبعاد التقييم وعبارات القياس  
تماما   

غير 
موافق 

موافق موافق   محايد 
تماما   

     تعتبر المزايا أو األموال  تكمفة إضافية  يتحمميا صاحب النشاط  الرسمي  05
     . إىدار لمموارد المالية لصاحب المشروع (الرشاوي)تعتبر المزايا  06
     . يقمل من فرص إنشاء المشاريع الجديدة (المزايا، الرشاوي)الفساد اإلداري  07
المقر، العقار، االسم )القوانين توفر الحماية لالزمة ألمالك أصحاب المشاريع  08

 (التجاري، حماية المنتوج من التقميد
     

     ال يعترف الممارسون لألنشطة غير المسجمة بالقوانين واإلجراءات   09
الموظف في اإلدارة العمومية ىو الذي يدفع صاحب المشروع إلى طمب المزية  10

.  أو األموال
     

صاحب النشاط ىو الذي يعتقد أن األمور في اإلدارات العمومية ال تحل إال  11
. بطريقة تقديم األموال أو المزايا

     

     تنفر المؤسسات من المناخ الذي تكون فيو الحقوق غير محمية   12
عدم وجود اتصاالت فعالة بين الييئات  اإلدارية وأصحاب المشاريع سببو اإلدارة  13

. نفسيا
     

براءة االختراع :البعد الرابع
تسجيل االختراعات يزيد من فرص إنشاء المشاريع واألنشطة االقتصادية  01

الجديدة 
     

     . تأتي معظم االختراعات من المؤسسات المصغرة غير المسجمة  02
مشكل بيع المنتوج أو تقديم الخدمة وعدم مطابقتو لممعايير من المشاكل التي  03

. يعاني منيا ممارسو األنشطة غير الرسمية
     

     الممكية غير المسجمة لالختراع  تزيد من فرص البقاء في النشاط غير الرسمي   04
     تسجيل  االختراع يساىم في خمق مشاريع جديدة    05
واالشتراكات السنوية لو ،عائق   (رسوم االيداع والنشر) تكمفة تسجيل االختراع  06

.  أمام أصحاب االختراعات
     

الطويمة والمعقدة   (براءة االختراع)تمنع إجراءات الحصول عمى شيادة االختراع  07
طمب تسميم، وصف االختراع بمغتين، وثيقة )المخترعين من تسجيل اختراعاتيم

 (...األولية، تصريح الحق في براءة االختراع
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. أمام كل عبارة وفق ما ترونو مناسبا من بين الخيارات المتاحة (x)   نرجو منكم التكرم بوضع عالمة 

درجات سمم القياس أبعاد التقييم وعبارات القياس الرقم 
غير موافق 

تماما   
غير 

موافق 
موافق موافق   محايد 

تماما 

النمو و تحسين العوائد 
النشاط المسجل رسميا يسمح لصاحبو بالمشاركة في الصالونات  01

. المعارض الوطنية والدولية
     

     .  النشاط الرسمي  يسمح  بإيجاد قنوات توزيع وتسويق 02

     . النشاط الرسمي يسمح بحرية اإلشيار في وسائل اإلعالم 03
األنشطة الرسمية المسجل تسمح بإيجاد فرص لمتعاقد مع مؤسسات  

اقتصادية  أخرى 
     

تسمح براءة االختراع بإمكانية االستثمار فييا أو بيعيا واالستفادة من  04
عوائدىا  

     

     .  تسمح براءات االختراع لصاحبيا بتقديم منتجات جديدة لمسوق 05
     تساعد براءات االختراع عمى تشجيع االستمرار في عممية االبتكار   06

حماية الممكية  
تكفل الممكية المحمية حماية ممتمكات أصحاب المشاريع وتعطييم الحق  01

.  في التقاضي
     

     . تساعد حقوق الممكية المحمية في الحصول عمى التمويل والقروض 02
     تحارب الممكيات المسجمة كل محاوالت غش وتقميد المنتوج أو الخدمة  03
     يحفظ القانون ألصحاب المشاريع حقوقيم وممتمكاتيم  04

قوة القانون 
والغرامة لكل موظف يطمب مزية غير .تفرض عقوبات بالحبس  01

مستحقة  
     

يدان كل من يقدم مزية لمموظف بغرامة وغمق المؤسسة والمنع من  02
.  سنوات5مزاولة النشاط لمدة 

     

كل من ينتج أو يبيع سمعة   مقمدة  أو يتعمد إخفاء أشياء مقمدة يعاقب  03
أو يبيعيا أو يعرضيا أو يدخميا إلى التراب الوطني بالحبس وبغرامة أو 

 .بإحدى ىاتين العقوبتين

     

مزايا االندماج في االقتصاد الرسمي: القسم الثالث  
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التغطية اإلجتماعية 
     . االستفادة من الضمان اإلجتماعي  والتأمين  عمى المرض 01

     االستفادة من التأمين عمى البطالة  02
     االستفادة من منحة األمومة بالنسبة لصاحبات المشاريع   03
      . (الضمان اإلجتماعي)االستفادة من منح التقاعد لممؤمن  04
     من التغطية االجتماعية  (صاحب المشروع)إستفادة عائمة المؤمن  05

المرافقة 
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة  من خدمات  المرافقة واالستشارة  01

.. إلنشاء مؤسساتيم  وتخطي الصعوبات واإلجراءات اإلدارية
     

إيجار وتسيير المحالت من قبل محاضن المؤسسات الصغيرة  02
والمتوسطة 

     

     إعداد الدراسات التقنية واالقتصادية لممشاريع  03
     . إقامة دورات تكوينية لحاممي المشاريع وتقديم خدمات االستشارة 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكم منا جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم



قحـــــــــالمال  

 

331 
 

 5:ممحق رقم
 

 

 

 

قائمــــــــــــــــــــــة المحكميــــــــــــــــــــــــــن 
مؤسسة االنتساب الرتبة  االسم والمقب الرقم 

جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ التعميم العالي جمال خنشور  01

جامعة أبي بكر بمقايد تممسان  أستاذ التعميم العالي شعيب بنوة  02

جامعة  ميدة عبد الرحمان بجاية  أستاذ التعميم العالي يوغرطة باالش  03

جامعة أبي بكر بمقايد تممسان أستاذ التعميم العالي عمي بودالل  04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــةالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة   
  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـيوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي

  جامعة محمد خيضر بسكرةجامعة محمد خيضر بسكرة

   كليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسييركليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير
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 06:مالحق

 مخرجات اموس الخاصة بالنموذج البنائي الكمي

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 25 40,995 19 ,002 2,158 
Saturated model 44 ,000 0 

  
Independence model 8 741,825 36 ,000 20,606 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,945 ,895 ,970 ,941 ,969 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,528 ,499 ,511 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 21,995 7,277 44,447 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 705,825 620,988 798,079 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model ,196 ,105 ,035 ,213 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 3,549 3,377 2,971 3,819 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,074 ,043 ,106 ,094 
Independence model ,306 ,287 ,326 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 90,995 93,245 

  
Saturated model 88,000 91,960 

  
Independence model 757,825 758,545   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,435 ,365 ,543 ,446 
Saturated model ,421 ,421 ,421 ,440 
Independence model 3,626 3,220 4,067 3,629 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 154 185 
Independence model 15 17 

Minimization: ,005 
Miscellaneous: ,422 
Bootstrap: ,000 
Total: ,427 
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 Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

AXE2.3 <--- s 1,000 
    

AXE2.2 <--- s ,991 ,084 11,763 *** 
 

AXE2.1 <--- s ,925 ,078 11,887 *** 
 

AXE3.5 <--- f 1,000 
    

AXE3.4 <--- f 1,188 ,131 9,090 *** 
 

AXE3.3 <--- f ,733 ,136 5,386 *** 
 

AXE3.2 <--- f 1,086 ,122 8,893 ***  
AXE3.1 <--- f 1,175 ,123 9,516 *** 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

AXE2.3 <--- s ,833 
AXE2.2 <--- s ,760 
AXE2.1 <--- s ,768 
AXE3.5 <--- f ,673 
AXE3.4 <--- f ,729 
AXE3.3 <--- f ,409 
AXE3.2 <--- f ,710 
AXE3.1 <--- f ,772 

Intercepts: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

AXE2.3 
  

3,586 ,042 85,513 *** 
 

AXE2.2 
  

3,536 ,046 77,683 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

AXE2.1 
  

3,543 ,042 84,081 *** 
 

AXE3.5 
  

3,706 ,055 67,956 *** 
 

AXE3.4 
  

4,079 ,060 68,243 *** 
 

AXE3.3 
  

3,649 ,066 55,586 *** 
 

AXE3.2 
  

3,798 ,056 67,689 *** 
 

AXE3.1   3,952 ,056 70,744 ***  

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
f <--> s ,240 ,035 6,952 ***  

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
f <--> s ,898 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

s 
  

,255 ,036 6,991 *** 
 

f 
  

,281 ,054 5,196 *** 
 

e1 
  

,113 ,017 6,747 *** 
 

e2 
  

,183 ,022 8,147 *** 
 

e3   ,152 ,019 8,026 ***  
e4 

  
,340 ,038 8,938 *** 

 
e5 

  
,350 ,041 8,446 *** 

 
e6 

  
,750 ,076 9,914 *** 

 
e7 

  
,326 ,038 8,634 *** 

 
e8 

  
,264 ,033 7,901 *** 

 

Model Fit Summary 

CMIN 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 25 40,995 19 ,002 2,158 
Saturated model 44 ,000 0 

  
Independence model 8 741,825 36 ,000 20,606 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,945 ,895 ,970 ,941 ,969 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,528 ,499 ,511 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 21,995 7,277 44,447 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 705,825 620,988 798,079 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model ,196 ,105 ,035 ,213 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 3,549 3,377 2,971 3,819 

RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,074 ,043 ,106 ,094 
Independence model ,306 ,287 ,326 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 90,995 93,245 

  
Saturated model 88,000 91,960 

  
Independence model 757,825 758,545 

  

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,435 ,365 ,543 ,446 
Saturated model ,421 ,421 ,421 ,440 
Independence model 3,626 3,220 4,067 3,629 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 154 185 
Independence model 15 17 
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 7:ممحق رقم

 

 

 

 

 

 01:إشياد بالتدقيق المغوي رقم

 بكمية أدب عربي أستاذ سميم بتقة:أنا الممضي أسفمو األستاذ
اآلداب والمغات األجنبية بجامعة محمد خيضر بسكرة ، أشيد 

حمودة رشيدة :أنني قد قمت بالتدقيق المغوي ألطروحة الطالبة
إشكالية اندماج المؤسسات االقتصادية غير "الموسومة بـ

الرسمية في االقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات 
والحمول دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية غير الرسمية 

. في والية بسكرة

 إمضاء األستاذ
 

 

 

الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــةالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة   
  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـيوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي

  جامعة محمد خيضر بسكرةجامعة محمد خيضر بسكرة

   كليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسييركليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير
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 08:ممحق

 

 

 

 

 

  02:إشياد بالتدقيق المغوي رقم

 أدب عربي أستاذ عمار قاللة:أنا الممضي أسفمو األستاذ
المركز الجامعي بريكة، أشيد أنني قد قمت بالتدقيق المغوي 

إشكالية اندماج "حمودة رشيدة الموسومة بـ:ألطروحة الطالبة
المؤسسات االقتصادية غير الرسمية في االقتصاد الرسمي في 

الجزائر بين التحديات والحمول دراسة عينة من المؤسسات 
. االقتصادية غير الرسمية في والية بسكرة

 إمضاء األستاذ

 

 

 

الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــةالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة   
  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـيوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي

  جامعة محمد خيضر بسكرةجامعة محمد خيضر بسكرة

   كليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسييركليـــة العلوم االقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير
 


